
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: videokonference prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 

Sp. zn.: MU-IS/86834/2021/1399952/RMU 

 

Program: 

1. návrh přeměny studijních oborů Filozofické fakulty MU na studijní programy;  

2. návrh podstatné změny navazujících magisterských studijních programů Fakulty sociálních 
studií MU;  

3. změna garanta studijního programu Filozofické fakulty MU;  

4. záměr rektora zrušit studijní programy členěné na studijní obory Pedagogické fakulty a 
Lékařské fakulty MU;  

5. vyhodnocení online výuky v podzimním semestru 2020;  
6. různé. 

Úvod 

Místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení MU (dále „RVH“) prof. Ladislav Rabušic přivítal členy RVH, 

představil program jednání a následně jednání zahájil. Rektor MU prof. Martin Bareš na úvod 

informoval o vývoji epidemiologické situace a opatřeních vlády ve vztahu k vysokým školám. 

1. Návrh přeměny studijních oborů Filozofické fakulty MU na studijní programy 

Prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH, uvítal zástupce Filozofické fakulty MU a požádal je 

o představení předložených návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy. 

I. Nizozemský jazyk, literatura a kultura (B) 

Dr. Marta Kostelecká představila návrh přeměny studijního programu Nizozemský jazyk, literatura 

a kultura, jehož je garantkou. Informovala, že studijní program bude uskutečňován jako sdružené 

studium s periodou přijímání studentů každý druhý rok. Dále pohovořila o třech základních pilířích 

programu. Prvním pilířem je studium samotného jazyka a získání praktických jazykových kompetencí. 

Druhou zásadní oblastí je nabytí znalostí filologického základu. Poslední, avšak neméně důležitou částí, 

je pak vhled do teorie a praxe translatologie, jelikož absolventi programu mohou pokračovat ve studiu 

v navazujícím magisterském programu Překladatelství románských a germánských jazyků, a to ve 

specializaci Nizozemština. 

Zpravodajka studijního programu doc. Světlana Hanušová s drobnými připomínkami doporučila 

schválení přeměny. Garantka studijního programu dr. Marta Kostelecká na základě posudku 

zpravodajky a dalších dotazů členů RVH dovysvětlila formu spolupráce se zahraničními univerzitami, 
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která je nyní v jednání, prezentovala aktualizovaná data k úspěšnosti studia a objasnila systém 

kreditového ohodnocení jednotlivých předmětů. 

Podrobná debata byla následně vedena nad nízkým počtem kmenových vyučujících programu a 

zejména nad tvůrčím výkonem akademických pracovníků. Závěrem Rada doporučila více se na tento 

aspekt soustředit a usilovat o výrazné zvýšení tvůrčího výkonu a o získání badatelských grantů. Členové 

RVH rovněž diskutovali nad možností vytvoření společného studijního programu napříč 

zainteresovanými českými vysokými školami, jsou si však vědomi potenciálních komplikací. Zástupcům 

studijního programu nicméně Rada doporučila možnosti a rozsah spolupráce s ostatními odbornými 

pracovišti mimo MU do budoucna zvážit a zhodnotit. 

 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 

Nizozemský jazyk, literatura a kultura předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 5 let s vnitřním hodnocením do 5 let. Současně uvádí následující 

doporučení: 

a. Do dalšího termínu vnitřního hodnocení by učitelé studijního programu měli usilovat o výrazné 

zvýšení tvůrčího výkonu a získání badatelských grantů.  

b. Přehodnotit možnosti a rozsah spolupráce s ostatními odbornými pracovišti mimo MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Muzeologie (N) 

Prof. Alena Křížová, garantka studijního programu, zdůraznila historické ukotvení oboru muzeologie na 

Filozofické fakultě MU. Vyzdvihla však i přizpůsobení aktuální podoby studijního programu současným 

trendům v daném oboru, kdy v rámci přeměny studijního oboru na studijní program došlo k profilaci 

na dvě klíčové oblasti současné muzeologie – muzejní pedagogiku a muzejní výstavnictví.  Mimo to 

bylo v programu také dosaženo vyvážení mezi jeho praktickou a teoretickou částí. Současně se jedná 

o jediný nabízený program muzeologie v České republice, pracoviště tak spolupracuje s nejrůznějšími 

národními institucemi v oblasti muzeologie.  

Prof. Naděžda Rozehnalová, zpravodajka programu, taktéž zmínila silné stránky programu, do velké 

míry již jmenované garantkou programu, a dále okomentovala personální zabezpečení studijního 

programu, které by bylo potřeba posílit. Garantka programu prof. Alena Křížová informovala, že 

postupně na obohacení personální stránky programu pracují a uvedla konkrétní příklady. 
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Rada se podrobně zabývala rovněž vyšším počtem garantovaných předmětů jednotlivými 

akademickými pracovníky a problematikou jejich vědeckého výkonu. Závěrem Rada doporučila do 

dalšího termínu vnitřního hodnocení tvůrčí výkon navýšit. 

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 Muzeologie předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 5 let s vnitřním hodnocením do 5 let. Současně uvádí následující doporučení: 

a. Do dalšího termínu vnitřního hodnocení by učitelé studijního programu měli usilovat o výrazné 

zvýšení tvůrčího výkonu a získání badatelských grantů. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

III. Filozofie (D) 

Garant studijního programu prof. Jiří Raclavský představil návrh přeměny studijního programu, 

přičemž vyzdvihl silné prvky programu směřující jednak ke zvýšení kvality vědeckých výsledků 

doktorských studentů, jednak k rozvoji interdisciplinarity, pedagogických kompetencí a dalších 

měkkých dovedností. Dále garant pohovořil o výrazném posílení internacionalizace programu. 

Doc. Markéta Pitrová, zpravodajka programu, kladně ohodnotila posun v koncepci studijního 

programu, kdy ocenila především snahu o navýšení internacionalizace, zahrnutí problematiky přípravy 

grantové žádosti do výuky či pozornost věnovanou tématu popularizace výsledků. Návrh následně 

doporučila ke schválení na maximálně možnou dobu. Rada neměla větších připomínek. 

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 Filozofie 

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: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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2. Návrh podstatné změny navazujících magisterských studijních programů Fakulty sociálních 
studií MU 

Děkan FSS MU prof. Stanislav Balík představil záměr FSS MU změnit podobu SZZ u některých 

navazujících magisterských studijních programů tak, aby SZZ sestávala z rozpravy nad diplomovou prací 

rozšířenou o další témata z profilujících studijních předmětů zpravidla v kontextu ke kvalifikační práci. 

RVH o představeném modelu krátce pohovořila a závěrem změnu označila za rozumnou. Podobně je 

k SZZ již přistupováno na Ekonomicko-správní fakultě MU, přičemž zkušenosti s touto formou jsou 

velmi dobré. 

 

IV. Bezpečnostní a strategická studia (N) 

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 Bezpečnostní a strategická studia předložený Fakultou sociálních studií MU 

spočívající ve změně profilu absolventa programu a nahrazení zkoušky z vybraných předmětů u SZZ 

rozpravou nad diplomovou prací. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

V. Politologie (N) 

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 Politologie předložený Fakultou sociálních studií MU spočívající ve změně profilu 

absolventa programu a nahrazení zkoušky z vybraných předmětů u SZZ rozpravou nad diplomovou 

prací. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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VI. Sociologie (N) 

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 Sociologie předložený Fakultou sociálních studií MU spočívající ve změně profilu 

absolventa programu a nahrazení zkoušky z vybraných předmětů u SZZ rozpravou nad diplomovou 

prací. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

VII. Sociology (N) 

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 Sociology předložený Fakultou sociálních studií MU spočívající ve změně profilu 

absolventa programu a nahrazení zkoušky z vybraných předmětů u SZZ rozpravou nad diplomovou 

prací. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

VIII. Cultural Sociology (N) 

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 Cultural Sociology předložený Fakultou sociálních studií MU spočívající ve změně 

profilu absolventa programu a nahrazení zkoušky z vybraných předmětů u SZZ rozpravou nad 

diplomovou prací. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

IX. Conflict and Democracy Studies (N) 

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 Conflict and Democracy Studies předložený Fakultou sociálních studií MU 

spočívající ve změně profilu absolventa programu a nahrazení zkoušky z vybraných předmětů u SZZ 

rozpravou nad diplomovou prací. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Změna garanta studijního programu Filozofické fakulty MU 

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

kvality studijních programů MU bere na vědomí změnu garanta bakalářského studijního programu 

Latinský jazyk a literatura Filozofické fakulty MU. 

Fakulta Program Typ Nový garant 

FF MU Latinský jazyk a literatura B Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. 

 

4. Záměr rektora zrušit studijní programy členěné na studijní obory Pedagogické fakulty a 
Lékařské fakulty MU 

Prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH, seznámil členy RVH se záměrem rektora zrušit studijní 

programy členěné na studijní obory Pedagogické fakulty MU a Lékařské fakulty MU, který v souladu 

se Statutem MU projednává RVH MU a schvaluje Vědecká rada MU. 

V této souvislosti dojde k převodu studentů do nově strukturovaných a schválených studijních 

programů. Děkani dvou výše zmíněných fakult vydali opatření děkana stanovující podrobný postup 

tohoto převodu pro danou fakultu a předložili rektorovi návrh na zrušení studijních programů 

členěných na studijní obory. MU tímto krokem naplňuje zákonnou povinnost umožnit studentům 
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dostudování ve studijních programech, jelikož akreditace původních studijních programů členěných na 

obory již nemůže být prodloužena. Na zúčastněných fakultách krok rovněž přispěje ke zpřehlednění 

celkové nabídky studijních programů. 

Vědecká rada MU projedná záměr na svém zasedání 1. 6. 2021. Následně rektor MU, v případě 

schválení návrhu, oznámí v souladu se zákonem o vysokých školách zrušení programů Národnímu 

akreditačnímu úřadu pro vysoké školství (NAÚ). Poté dojde k převodu studentů a k zániku akreditace 

příslušných studijních programů členěných na obory. 

 

5. Vyhodnocení online výuky v podzimním semestru 2020 

Prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU dr. Michal Bulant představil závěry z vyhodnocení online výuky 

na MU v podmínkách opatření proti pandemii koronaviru, a to zejména se zřetelem na podzimní 

semestr 2020. Výsledky byly získány agregací klíčových zjištění ze čtyř celouniverzitních šetření 

provedených mezi všemi skupinami aktérů online výuky – studenty, vyučujícími a garanty studijních 

programů. 

Obecně lze konstatovat, že v podzimním semestru 2020 došlo k významnému nárustu spokojenosti 

s realizací online výuky oproti jarnímu semestru 2020. Hlavní závěry, která bylo možné s jistou mírou 

opatrnosti formulovat, jsou pak následující: 

- I ve výrazně komplikovaných podmínkách pandemie COVID-19 se MU přechodem do online 

prostředí podařilo zajistit klíčové atributy výuky vysokoškolské výuky. 

- Online výuka v podzimním semestru 2020 získala oproti předchozímu jarnímu semestru již do 

velké míry charakter ustáleného vzdělávacího režimu, třebaže stále odlišného od výuky ve 

„standardních podmínkách“. 

- Úspěšný přechod na online výuku byl možný jen díky mimořádnému nasazení všech aktérů, za 

cenu mnohých kompromisů a s tendencí k dlouhodobé kumulaci únavy z interakcí v online 

prostředí. 

Rada pro vnitřní hodnocení MU bere na vědomí výsledky vyhodnocení online výuky v podzimním 

semestru 2020. 

 

6. Různé 

Prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH, informoval, že Rada NAÚ na svém únorovém zasedání 

přijala usnesení, že některé atributy studijního programu není možné v průběhu činnosti 

uskutečňovaného studijního programu měnit v rámci dílčích změn. MU chce spolu s dalšími vysokými 

školami iniciovat jednání s NAÚ o podobě a rozsahu přijatého usnesení a jednat o kompromisu 

obzvláště u změn dotýkajících se názvu studijního programu či oblasti vzdělání. 

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

Příští jednání se uskuteční v úterý 18. května 2021, v prostředí aplikace Microsoft Teams. 

Zpracovali: Mgr. Anna Římánková, Mgr. Jakub Vykydal 

Schválil: prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH MU 
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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. *  
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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. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta MU 

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

Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

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

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

Mgr. Lucie Jagošová, Dis. Filozofická fakulta MU 

prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

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

 


