
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

MU dne 8. prosince 2020 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: videokonference prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 

Spis zn.: MU-IS/228607/2020/1309638/RMU 

 

Program: 

1. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Fakulty informatiky MU; 

2. návrh přeměny navazujícího magisterského studijního oboru Přírodovědecké fakulty MU na 

studijní program; 

3. návrh rozšíření bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Pedagogické 

fakulty MU; 

4. návrh podstatné změny navazujícího magisterského studijního programu Lékařské fakulty 

MU; 

5. návrh vzniku bakalářského studijního programu Filozofické fakulty MU; 

6. návrh podstatné změny navazujících magisterských studijních programů Filozofické fakulty 

MU; 

7. projednání změn garantů studijních programů; 

8. vnitřní hodnocení bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2021; 

9. koncepce bakalářských prací na MU II; 

10. upozornění Rady NAÚ k postupu při změně názvu studijního programu; 

11. postup při vyhodnocování mimořádného covidového semestru; 

12. různé. 

 Úvod 

Předseda Rady pro vnitřní hodnocení MU (dále „RVH“) prof. Ladislav Rabušic společně s panem 

rektorem prof. Martinem Barešem úvodem poděkovali končícím členům Rady za jejich aktivní účast 

a práci v Radě a současně uvítali členy nově do Rady jmenované. Poté se bývalí členové RVH ze schůzky 

odpojili a pan místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic zahájil jednání prvním bodem programu. 

1. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Fakulty informatiky MU 

I. Softwarové inženýrství (N) 

Doc. Barbora Bühnová, garantka navrhovaného studijního programu, představila první profesní 

studijní program na Fakultě informatiky. Promluvila o přípravě programu, která sice byla delší, než je 

obvyklé, nicméně zahrnovala mimo jiné i hloubkové rozhovory se zaměstnavateli ohledně profilu 

absolventa a jeho praktických dovedností. Dále představila dvě specializace studijního programu lišící 

se svými studijními plány a zaměřením. Obě větve rozvíjejí dovednosti v oblasti programování a vývoje 

software, avšak jedna specializace se zaměřuje více na komunikaci s koncovými uživateli a zadavateli, 
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kdežto druhá specializace se více orientuje na dovednosti sloužící k implementaci IT řešení do fungující 

infrastruktury. 

Zpravodaj prof. Josef Janyška kladně ohodnotil přípravu navrhovaného profesně zaměřeného 

studijního programu a navrhl jej ke schválení. 

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 Softwarové inženýrství předložený Fakultou informatiky 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. 

 

2. Návrh přeměny navazujícího magisterského studijního oboru Přírodovědecké fakulty MU na 

studijní program 

II. Biofyzika (N) 

Doc. Karel Kubíček, garant studijního programu, představil studijní program. Věnoval se popisu profilu 

absolventa, tématu propagace studijního programu a očekáváním od uchazečů směrem k programu. 

Děkan PřF MU doc. Tomáš Kašparovský na základě dotazů RVH okomentoval malý počet studujících 

v programu. Informoval, že vzhledem ke kvalitě vědeckého výkonu akademických pracovníků 

zajišťujících výuku se nejedná o zásadní problém. Debatovány byly rovněž požadavky na diplomovou 

práci. Program byl celkově zhodnocen jako kvalitní. 

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 Biofyzika předložený Přírodovědeckou 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. 
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3. Návrh rozšíření bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Pedagogické 

fakulty MU o kombinovanou formu studia 

III. Sociální pedagogika a volný čas (B) 

Dr. Lenka Gulová, garantka studijního programu, vyzdvihla zaměření studijního plánu programu na 

projektové plánování, řízení a mentoring, které je pro absolventy studijního programu nezbytné. 

Garantka dále popsala motivaci pro rozšíření studijního programu o kombinovanou formu. Závěrem 

zdůraznila, že o studijní program v prezenční formě studia je stabilní zájem. 

Dr. Josef Menšík, zpravodaj studijního programu, neměl dalších poznámek a doporučil návrh rozšíření 

programu o kombinovanou formu studia schválit. 

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 Sociální 

pedagogika a volný čas předložený Pedagogickou fakultou MU o kombinovanou formu studia. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

IV. Učitelství občanské výchovy pro ZŠ (N) 

Prof. Petr Jemelka, garant studijního programu, uvedl důvody pro rozšíření o kombinovanou formu 

studia, které vycházejí z potřeb uchazečů, resp. studentů, kteří často pocházejí z řad již pracujících 

osob, a tudíž by prezenční výuku z časových důvodů nebyli schopni zvládat. Garant dále okomentoval 

výhradu RVH směřující k velkému zastoupení nízko-kreditových předmětů v prezenční formě 

studijního programu. Členové RVH výrazně doporučují se na nízko-kreditované studijní předměty 

v prezenčním studiu zaměřit a kreditovou zátěž upravit. Garant reagoval, že připomínky RVH zapracují 

a zváží kreditové rozložení předmětů studijního programu. 

Dr. Josef Menšík, zpravodaj studijního programu, neměl dalších poznámek a doporučil návrh rozšíření 

programu o kombinovanou formu studia schválit.  

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 navazujícího magisterského studijního 

programu Učitelství občanské výchovy pro ZŠ předložený Pedagogickou fakultou MU o kombinovanou 

formu studia. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení bylo přijato. 

 

4. Návrh podstatné změny navazujícího magisterského studijního programu Lékařské fakulty MU 

V. Optometrie (N) 

Mgr. Jakub Vykydal z Odboru pro kvalitu RMU, připomněl kontext žádosti Lékařské fakulty zařadit 

studijní program Optometrie z 25 % do oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika. Studijní program 

obsahuje nezanedbatelné množství předmětů orientující se na speciální pedagogiku, což je i obor, 

v němž garant programu doc. Pavel Beneš konal habilitační řízení. Optometrie se jako obor nachází 

právě na pomezí zdravotnického a speciálně-pedagogického 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 podstatné změny navazujícího magisterského 

studijního programu Optometrie předložený Lékařskou fakultou MU zařadit studijní program z 25 % 

do oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Návrh vzniku bakalářského studijního programu Filozofické fakulty MU 

VI. Comparative World Literature (B) 

Proděkan doc. Tomáš Pospíšil představil studijní program v kontextu nabídky anglických studijních 

programů na FF MU a vyjádřil za vedení fakulty studijnímu programu podporu.    

Garant studijního program, dr. Petr Stehlík, vyzdvihl u studijního programu jeho rozkročení napříč 

světovou literaturou, nicméně s důrazem na rozvoj analytických schopnosti studujících. 

Doc. Světlana Hanušová, zpravodajka studijního programu, se ve svém posudku zaměřila na garantem 

zmiňovaný široký záběr a na poměrně vysokou obtížnost studijního programu, což jsou parametry, 

které mohou být na jedné straně vnímány jako silná stránka programu, nicméně zároveň vzbuzují 

obavy. Doc. Světlana Hanušová současně upozornila na možnou komplikaci při uzpůsobení výuky 

studentům tohoto programu v případě předmětů již existujících v jiných studijních programech 

a složitou organizaci vyučujících z různých pracovišť. 

Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic rovněž komentoval přílišnou náročnost studijního 

programu, která dle něj neodpovídá bakalářskému typu studia. Mezi příklady dokládající tento názor 

uvedl například navržená témata na bakalářské práce nebo rozsah studijní literatury u vybraných 

předmětů. Následovala diskuze mezi členy RVH, v níž všechna tato problematická místa byla podrobně 

rozebrána a zvážena. Debata se mimo výše uvedeného vedla kupříkladu také nad poměrem studijní 

literatury v češtině, přestože se jedná o studijní program uskutečňovaný v anglickém jazyce. 
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Garant programu si je vědom výhrad, které zazněly, a věří, že tyto situace nenastanou, popř. že jsou 

řešitelné i v průběhu uskutečňování studijního programu.  Prof. Ivo Pospíšil zdůraznil, že je těžké 

predikovat znalosti budoucích uchazečů, a tudíž budou nutné další úpravy již s ohledem na konkrétní 

uskutečňování studijního programu. Doc. Tomáš Pospíšil závěrem informoval Radu o podpoře fakulty 

směrem k předkládanému studijnímu programu, přestože si je vědom, že na programu bude potřeba 

dalšího ladění dle konkrétní praxe. 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU vrací k přepracování návrh vzniku bakalářského studijního programu 

Comparative World Literature předložený Filozofickou fakultou MU a současně uvádí následující 

doporučení pro toto přepracování: 

a. upravit sylaby předmětů a doporučenou literaturu s ohledem na realizaci programu 

v anglickém jazyce 

b. uvést požadavky na ukončení předmětů do souladu s počtem ECTS kreditů 

c. upravit celkovou strukturu a studijní zátěž bakalářského programu s ohledem na diverzifikaci 

potenciálních uchazečů. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 2  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Návrh podstatné změny navazujících magisterských studijních programů Filozofické fakulty MU 

Proděkan doc. Tomáš Pospíšil představil záměr zařadit navazující magisterské učitelské studijní 

programy Filozofické fakulty z 25 % do příslušných odborných oblastí vzdělávání dle povahy studijního 

programu. Jako příklad lze uvést studijní program Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední 

školy, u nějž FF MU žádá o zařazení z 25 % do oblasti vzdělávání Filologie. Hlavním důvodem pro 

zařazení programů do oblasti vzdělávání je jejich obsahová náplň. Členové RVH následně hlasovali 

o návrzích jednotlivých učitelských studijních programů. 

VII. Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy předložený Filozofickou 

fakultou MU zařadit studijní program z 25 % do oblasti vzdělávání Filologie.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

VIII. Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy předložený Filozofickou 

fakultou MU zařadit studijní program z 25 % do oblasti vzdělávání Filologie. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

IX. Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy předložený 

Filozofickou fakultou MU zařadit studijní program z 25 % do oblasti vzdělávání Filologie. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

X. Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy předložený Filozofickou 

fakultou MU zařadit studijní program z 25 % do oblasti vzdělávání Filologie. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 
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Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XI. Učitelství základů společenských věd pro střední školy 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství základů společenských věd pro střední školy předložený Filozofickou 

fakultou MU zařadit studijní program z 25 % do oblasti vzdělávání Filozofie. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XII. Učitelství historie pro střední školy 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství historie pro střední školy předložený Filozofickou fakultou MU zařadit 

studijní program z 25 % do oblasti vzdělávání Historické vědy. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XIII. Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy předložený Filozofickou 

fakultou MU zařadit studijní program z 25 % do oblasti vzdělávání Filologie. 

 

Hlasování:  
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Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XIV. Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy předložený Filozofickou 

fakultou MU zařadit studijní program z 25 % do oblasti vzdělávání Filologie. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XV. Učitelství pedagogiky pro střední školy 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství pedagogiky pro střední školy předložený Filozofickou fakultou MU 

zařadit studijní program z 25 % do oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Projednání změn garantů studijních programů 

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

kvality studijních programů MU bere na vědomí změnu garantů následujících studijních programů 

Pedagogické fakulty MU, Filozofické fakulty MU a Ekonomicko-správní fakulty MU: 

 

  Fakulta Program Typ Nový garant 
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PdF MU Ruský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

B Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. 

FF MU Italský jazyk a literatura B Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca 

ESF MU Veřejná ekonomika a správa  B doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. 

ESF MU Veřejná ekonomika a správa N doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. 

ESF MU Ekonomie N doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. 

ESF MU Matematické a statistické metody 
v ekonomii  

N doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. 

 

8. Vnitřní hodnocení bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2021 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, stručně představil finální materiály k vnitřnímu 

hodnocení bakalářských a magisterských studijních programů, k nimž Odbor pro kvalitu vypořádal 

a zapracoval připomínky z fakult. Způsob vypořádání jednotlivých připomínek byl k nahlédnutí v rámci 

jednoho z předložených materiálů na jednání. Pozornost byla dále věnována zejména dopracovaným 

dokumentům, které nebyly předloženy na předchozí zasedání RVH, jako je metodické příručka pro 

hodnotitele a metodická příručka pro garanty studijních programů. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU schvaluje metodiku vnitřního hodnocení bakalářských a magisterských 

studijních programů, včetně jejích příloh. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Mgr. Petr Černikovský dále okomentoval fakultami navržený harmonogram vnitřních hodnocení 

studijních programů pro rok 2021 v souladu s čl. 14 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU. Současně informoval o studijních programech, u nichž fakulty žádají 

o prodloužení lhůty pro provedení vnitřního hodnocení do konce roku 2022, případně do konce roku 

2023, a upozornil, že navržené termíny se tak ne vždy shodují s termíny, o kterých rozhodla RVH při 

schvalování přeměny studijního programu dle čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU. 

Rada se po krátké diskuzi rozhodla fakultami navržené termíny respektovat a o harmonogramu 

a žádostech o prodloužení lhůt hlasovat. 

 

 

Návrh usnesení: 
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Rada pro vnitřní hodnocení MU schvaluje harmonogram vnitřního hodnocení bakalářských 

a magisterských studijních programů MU na rok 2021, který tvoří přílohu 1 zápisu z jednání. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU schvaluje prodloužení lhůty pro provedení vnitřního hodnocení do 

konce roku 2022 u studijních programů vyjmenovaných v příloze 2 zápisu z jednání. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU schvaluje prodloužení lhůty pro provedení vnitřního hodnocení do 

konce roku 2023 u studijních programů vyjmenovaných v příloze 3 zápisu z jednání. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

9. Koncepce bakalářských prací na MU II 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu, shrnul návrhy z fakult na nahrazení bakalářských 

prací jiným typem studijní povinnosti, k jejichž zaslání vyzvala RVH fakulty v rámci přijatého usnesení 

na jednání dne 23. 6. 2020. Členové RVH dále diskutovali závěry jednotlivých fakult a své postoje 

k tomuto tématu. Z diskuze vyplynulo, že debata o nahrazení bakalářských prací jinou formou je teprve 

v počátcích a vyžaduje intenzivnější diskuzi na celouniverzitní úrovni. Rektor prof. Martin Bareš přislíbil, 

že takovou debatu bude iniciovat, a připomněl, že samotné téma je i součástí Strategického záměru 

MU pro léta 2021–2028. 

Návrh usnesení: 
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Rada pro vnitřní hodnocení MU bere na vědomí vyjádření fakult MU ke koncepci bakalářských 

studijních programů na MU. 

Vzhledem k tomu, že diskuze o podobě bakalářských prací je v samém počátku, Rada pro vnitřní 

hodnocení MU aktuálně nedoporučuje fakultám nahrazovat bakalářskou práci jiným typem studijní 

povinnosti v akademicky zaměřených studijních programech. V případě profesně zaměřených 

studijních programů by takové snahy měly vždy vycházet z širší koncepční úvahy projednané 

akademickým senátem a vědeckou radou fakulty. 

Rada pro vnitřní hodnocení MU považuje za vhodné pokračovat v diskuzi o podobě bakalářských prací 

v souladu se Strategickým záměrem MU pro léta 2021–2028. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Upozornění Rady NAÚ k postupu při změně názvu studijního programu 

Prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant seznámil RVH s požadavkem NAÚ na změnu postupu 

ve schvalování změn názvu studijního programu a současně Radu obeznámil s negativním postojem 

vedení univerzity k tomu požadavku s tím, že očekává rozsáhlejší diskuzi s NAÚ na toto téma... Členové 

RVH v diskuzi vyjádřili souhlas s postojem vedení univerzity.   

 

11. Postup při vyhodnocování mimořádného covidového semestru 

Prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant uvedl, že potřeba vyhodnocení výuky, která se 

uskutečňovala v době mimořádných opatření výrazně v online prostředí, vychází nejen z požadavku 

Národní akreditačního úřadu, ale také z reálné potřeby na reflexi této výuky z pozice všech zapojených 

aktérů.  

Pan prorektor komentoval na jednání předložený materiál „Zhodnocení on-line výuky v podzimním 

semestru 2020“, který metodicky a koncepčně popisuje zapojení jednotlivých aktérů a představuje 

i návrh dotazníků adresovaný garantům studijních programů. 

Cílem hodnocení by neměla být pouze informace, do jaké míry se podařilo kvalitně nahradit standardní 

výuku, ale i zamyšlení nad tím, které z prvků online výuky se osvědčily, a doporučení způsobu, jak je 

smysluplně zakomponovat do běžné výuky. 

 

12. Různé 

• Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic vyzval členy RVH k účasti na hodnoticích schůzkách, 

pokud k tomu budou mít prostor. 

• Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu, podal zprávu o stavu tematických 

hodnocení. Členy RVH informoval, že k tematickým hodnocením jsou nyní zpracovány 

komplexní podkladové a analytické materiály, nicméně vzhledem k současné situaci byly 

prozatím odloženy rozhovory se zástupci fakult. 



 
 

12 
 

• Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic, prorektor dr. Michal Bulant a ředitel Odboru pro 

kvalitu Mgr. Petr Černikovský shrnuli hlavní náplň webináře k činnosti programových rad a 

sdíleli své pozitivní dojmy z něj. 

• Rektor poděkoval všem členům RVH za jejich práci pro univerzitu a popřál všem krásné prožití 

vánočních svátků. Místopředseda RVH prof. Rabušic ukončil jednání a rovněž se se všemi členy 

rozloučil. 

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

Příští jednání se uskuteční v úterý 12. ledna 2020, v prostředí aplikace Microsoft Teams. 

Zpracovali: Mgr. Anna Římánková, Mgr. Jakub Vykydal 

Schválil: prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH MU 
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Příloha 1: Výčet studijních programů, které projdou vnitřním hodnocením v roce 2021 

Fakulta Programy Typ programu 

ARTS Vietnamistika B 

ARTS Sociální pedagogika a poradenství N 

ARTS Sociální pedagogika a poradenství B 

ARTS Religionistika B 

ARTS Religionistika N 

ARTS Pedagogika N 

ARTS Pedagogika B 

ARTS Novořecký jazyk a literatura B 

ARTS Novořecký jazyk a literatura N 

ARTS Mediteránní studia B 

ARTS Mediteránní studia N 

ARTS Literatura a mezikulturní komunikace N 

ARTS Latinský jazyk a literatura B 

ARTS Latinský jazyk a literatura N 

ARTS Klasický řecký jazyk a literatura B 

ARTS Klasický řecký jazyk a literatura N 

ARTS Etnologie B 

ARTS Etnologie N 

ARTS Divadelní studia B 

ARTS Divadelní studia N 

ARTS Dějiny starověku B 

ARTS Dějiny starověku N 

ARTS Čínská studia N 

ARTS Čínská studia B 

ARTS Baltistika B 

ARTS Baltistika N 

ARTS Andragogika N 

ECON Matematické a statistické metody v ekonomii N 

LAW Vyšší justiční úředník B 

LAW Veřejná správa B 

LAW Teorie a praxe trestního a správního procesu B 

LAW Právo a právní věda M 

LAW Obchodněprávní studia B 
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LAW Mezinárodněprávní obchodní studia B 

MED Ortoptika B 

MED Optometrie N 

MED Optika a optometrie B 

PED Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy N 

PED Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání B 

PED Speciální pedagogika N 

PED Speciální pedagogika B 

PED Special Education B 

PED Special Education N 

PED Logopedie B 

PED Logopedie N 

PED Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání B 

SCI Životní prostředí a zdraví N 

SCI Životní prostředí a zdraví B 

SCI Geoenvironmentální rizika a sanace N 

SCI Sociální geografie a regionální rozvoj N 

SCI Molekulární biologie a genetika N 

SCI Mikrobiologie N 

SCI Matematická biologie a biomedicína B 

SCI Matematická biologie a biomedicína N 

SCI Chemie B 

SCI Chemie N 

SCI Geologie B 

SCI Geologie N 

SCI Geografie a kartografie B 

SCI Geografická kartografie a geoinformatika N 

SCI Fyzika – nanotechnologie B 

SCI Fyzika B 

SCI Fyzika N 

SCI Fyzická geografie N 

SCI Experimentální biologie živočichů a imunologie N 

SCI Experimentální biologie rostlin N 

SCI Experimentální a molekulární biologie B 

SCI Biologie člověka N 
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SCI Aplikovaná geografie a geoinformatika N 

SCI Aplikovaná a environmentální geologie B 

SCI Aplikovaná a environmentální geologie N 

SPORT Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy N 

SPORT Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie N 

SPORT Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek N 
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Příloha 2: Výčet studijních programů, u nichž RVH prodlužuje lhůtu pro provedení vnitřního hodnocení 

do 31. 12. 2022 

Fakulta Programy Typ programu 

ARTS Španělský jazyk a literatura B 

ARTS Španělský jazyk a literatura N 

ARTS Překladatelství románských a germánských jazyků N 

ARTS Portugalský jazyk a literatura B 

ARTS Norský jazyk, literatura a kultura B 

ARTS Nordistika N 

ARTS Německý jazyk a literatura B 

ARTS Německý jazyk a literatura N 

ARTS Muzeologie B 

ARTS Katalánský jazyk a literatura B 

ARTS Italský jazyk a literatura B 

ARTS Italský jazyk a literatura N 

ARTS Francouzský jazyk a literatura N 

ARTS Archeologie B 

ARTS Archeologie N 

FI Umělá inteligence a zpracování dat N 

FI Učitelství informatiky pro střední školy N 

FI Teoretická informatika N 

FI Programování a vývoj aplikací B 

FI Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost N 

FI Informatika ve vzdělávání B 

FI Informatika B 
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Příloha 3: Výčet studijních programů, u nichž RVH prodlužuje lhůtu pro provedení vnitřního hodnocení 

do 31. 12. 2023 

Fakulta Programy Typ 
programu 

ARTS Učitelství pedagogiky pro střední školy N 

ARTS Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy N 

ARTS Učitelství historie pro střední školy N 

ARTS Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy N 

ARTS Teorie a provozovací praxe staré hudby B 

ARTS Psychologie B 

ARTS Obecná jazykověda N 

ECON Finance a právo B 

FSS Veřejná a sociální politika a lidské zdroje B 

FSS Veřejná a sociální politika a lidské zdroje N 

FSS Public and Social Policy and Human Resources N 

FSS Joint Master Programme in International Relations: Europe from the 
Visegrad Perspective 

N 

SCI Zoologie N 

SCI Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování B 

SCI Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování N 

SCI Ekologická a evoluční biologie B 
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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. *  

Mgr. Natália Antalová *  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. *  

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

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

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. *  

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  *  

prof. PhDr. Josef Krob, CSc. *  

doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. *  

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. *  

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. *  

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. *  

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. *  

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.  * 

 

Prezenční listina hostů 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU 

Mgr. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Soňa Nantlová Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Anna Římánková Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu RMU 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Fakulta informatiky MU 

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. Fakulta informatiky MU 

Ing. Andrea Suzovičová Fakulta informatiky MU 

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

doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. Přírodovědecká fakulta MU 

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

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 
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prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. Pedagogická fakulta MU 

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta MU 

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. Filozofická fakulta MU 

Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. bývalý člen RVH MU 

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. bývalý člen RVH MU 

Bc. Jiří Němec bývalý člen RVH MU 

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. bývalý člen RVH MU 

 


