
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: videokonference prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 

Sp. zn.: MU-IS/113142/2021/1426662/RMU 

 

Program: 

1. návrh podstatné změny navazujícího magisterského studijního programu Ekonomie 

Ekonomicko-správní fakulty MU; 

2. návrh přeměny navazujících magisterských studijních oborů Pedagogické fakulty MU na 

studijní program Sociální pedagogika a volný čas; 

3. změny garantů studijních programů Fakulty sociálních studií MU; 

4. žádost o odložení termínu vnitřního hodnocení studijních programů Norský jazyk, literatura a 

kultura a Nordistika Filozofické fakulty MU; 

5. kontrolní zprávy k oblastem vzdělávání vyplývající z rozhodnutí o udělení institucionální 

akreditace; 

6. péče o kvalitu závěrečných prací – vyhodnocení tematického hodnocení; 

7. dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality MU za rok 2020; 

8. přetrvání online prvků výuky zejména s ohledem na kombinovanou formu studia; 

9. různé. 

Úvod 

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

představil program jednání a následně jednání zahájil.  

1. Návrh podstatné změny navazujícího magisterského studijního programu Ekonomie 
Ekonomicko-správní fakulty MU 

Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic přivítal zástupce Ekonomicko-správní fakulty MU a předal 

jim slovo. 

Garant studijního programu Ekonomie doc. Rostislav Staněk vysvětlil motivaci ESF MU k přistoupení ke 

změně profilu absolventa studijního programu, který již zcela neodpovídal nejnovějším trendům. Cílem 

navržených změn je tak především přiblížit kurikulum studijního programu Ekonomie zahraniční praxi 

a zvýšit atraktivitu programu. Změna spočívá zejména v posílení aplikovaných kurzů, převážně 

zaměřených na využití empirických metod, a dále ve zdůraznění témat mikroekonomie a behaviorální 

ekonomie. 

Zpravodaj programu prof. Josef Krob ve svém stanovisku doporučil podstatnou změnu programu 

schválit.  Následná debata se věnovala kreditovému ohodnocení předmětů programu, k čemuž garant 
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programu podal vysvětlení a informoval, že do budoucna je v plánu kreditové ohodnocení 

v programech objektivněji standardizovat napříč celou fakultou. 

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 Ekonomie předložený Ekonomicko-správní fakultou MU spočívají ve změně 

profilu absolventa a obměně studijního kurikula se zaměřením na empirické metody. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Návrh přeměny navazujících magisterských studijních oborů Pedagogické fakulty MU na 
studijní program Sociální pedagogika a volný čas 

Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic přivítal zástupce Pedagogické fakulty MU a požádal je o 

představení předloženého návrhu. 

Doc. Jiří Němec, navrhovaný garant studijního programu, představil návrh přeměny studijního 

programu Sociální pedagogika a volný čas, který je specifický především svou orientací jak na sociální 

práci, tak na pedagogiku volného času, a absolventi se uplatňují v obou těchto zaměřeních. Dále garant 

zdůraznil posílení studijního programu v oblasti metodologie a rovněž internacionalizace. 

Prof. Naděžda Rozehnalová, zpravodajka programu, zhodnotila přeměnu jako dobře připravenou 

včetně výstupů z učení, struktury programu, kontaktů z praxí apod. Současně ovšem vyjádřila určité 

pochybnosti nad publikačním výkonem garanta a dalších klíčových akademických pracovníků 

programu. Garant programu reagoval informací o rozšíření personálního zabezpečení pracoviště i z řad 

vyučujících z dalších kateder, o postupném zkvalitňování tvůrčího výkonu (řada významných publikací 

v recenzním řízení) a o velkém počtu grantů a zahraničních projektů, do nichž jsou vyučující pracoviště 

zapojeni. Rada pro vnitřní hodnocení připomínku zpravodajky i komentář garanta podrobně 

prodiskutovala a rozhodla, že je potřeba tvůrčí činnost zkvalitnit. Členové rovněž debatovali nad 

variantou změnit profil programu na profesní a doporučili zástupcům programu tuto možnost 

prostudovat a zvážit. 

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 navazujícího magisterského 

studijního programu Sociální pedagogika a volný čas předložený Pedagogickou fakultou MU a současně 

uvádí následující doporučení pro toto přepracování: 

a. Ustavit garanta studijního programu, který bude naplňovat nařízení vlády. 

b. U garantů povinných předmětů zkvalitnit publikační výkon tak, aby odpovídal standardům kvality. 
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c. Zvážit změnu akademického profilu programu na profil profesní. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Změna garantů studijních programů Fakulty sociálních studií 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 garantů studijních programů Fakulty sociálních 

studií MU. 

  Fakulta Program Typ Nový garant 

FSS MU International Relations and 

European Politics 

N doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. 

FSS MU Joint Master Programme in 

International Relations: Europe 

from the Visegrad Perspective 

N doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. 

FSS MU Sociologie N prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 

 

4. Žádost o odložení termínu vnitřního hodnocení studijních programů Norský jazyk, literatura a 
kultura a Nordistika Filozofické fakulty MU 

Rada pro vnitřní hodnocení MU projednala žádost Filozofické fakulty MU o odložení velkého vnitřního 

hodnocení bakalářského studijních programu Norský jazyk, literatura a kultura a navazujícího 

magisterského programu Nordistika.  

Návrh usnesení: 

Na základě žádosti FF MU Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 14 vnitřního předpisu 

Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU ruší původní termín velkého vnitřního 

hodnocení studijních programů Norský jazyk, literatura a kultura (bakalářský studijní program) a 

Nordistika (navazující magisterský studijní program) a nový termín stanoví při prodloužení oprávnění 

uskutečňovat studijní programy. 

V souladu se svým usnesením ze dne 19. 6. 2018 Rada pro vnitřní hodnocení MU požaduje dodat 

kontrolní zprávu o personálním zajištění výše uvedených studijních programů se zvláštním zřetelem na 

rozložení profilujících předmětů mezi vyučující do 31. října 2021. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Kontrolní zprávy k oblastem vzdělávání vyplývající z rozhodnutí o udělení institucionální 
akreditace 

Členové RVH debatovali nad podobou kontrolních zpráv ke čtyřech oblastem vzdělávání (OV): OV 

Sociologie, OV Filozofie, religionistika a teologie, OV Mediální a komunikační studia, OV Tělesná 

výchova a sport; Kinantropologie. Povinnost zpracovat kontrolní zprávy pro tyto oblasti vzdělávání byla 

Masarykově univerzitě uložena Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (dále „NAÚ“) při 

udělení institucionální akreditace. Zprávy zpracovali autoři z fakult, které v daných OV převážně 

uskutečňují studijní programy, tedy z Fakulty sociálních studií, Filozofické fakulty a Fakulty sportovních 

studií Masarykovy univerzity. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU projednala znění kontrolních zpráv k oblastem vzdělávání (OV 

Sociologie, OV Tělesná výchova a sport; Kinantropologie, OV Filozofie, religionistika a teologie, OV 

Mediální a komunikační studia) vyplývající z rozhodnutí o udělení institucionální akreditace a souhlasí 

s jejich předložením Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství.   

V kontrolní zprávě, kterou předložila sociologie, RVH požaduje doplnit údaje o mezinárodní spolupráci 

klíčových pracovníků a garantů studijních programů, jak požaduje zadání o kontrolní zprávě. Termín: 

do 26. 5. 2021. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Péče o kvalitu závěrečných prací – vyhodnocení tematického hodnocení 

Doc. Světlana Hanušová představila výsledky tematického hodnocení Péče o kvalitu závěrečných prací 

na MU zpracované hodnotícím panelem. Hodnocení navázalo především na zjištění z kontroly 

závěrečných prací na fakultách MU a na centralizovaný rozvojový projekt devíti českých veřejných 

vysokých škol zaměřený na posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích a koordinovaný 

Masarykovou univerzitou. 

Tematické hodnocení se soustředilo především na oblasti jako jsou výuka akademického psaní, 

hodnocení závěrečných prací, prevence a odhalování plagiátorství či institucionální kultura akademické 
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etiky. Výstupem hodnocení je soubor doporučení, které by mohly přispět k rozvoji péče o kvalitu 

závěrečných prací na MU. Mezi doporučeními se objevuje například systematický rozvoj kompetencí 

vedoucích pracovníků a oponentů, preciznější nastavení pravidel pro zadávání a vedení prací a 

pokračování v hlubší celouniverzitní debatě nad alternativami kvalifikačních prací u vybraných 

bakalářských studijních programů. 

Rada pro vnitřní hodnocení MU projednala výsledky tematického hodnocení Péče o kvalitu 

závěrečných prací na MU, ztotožňuje se s doporučeními hodnotícího panelu a vyzývá k pokračování 

debaty nad touto problematikou ve vedení jednotlivých fakult i vedení MU. 

 

7. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality MU za rok 2020 

Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic představil ostatním členům Rady dodatek ke zprávě o 

vnitřním hodnocení kvality MU, který rekapituluje dosažené výsledky v zajišťování kvality vzdělávací, 

tvůrčí a souvisejících činností Masarykovy univerzity v roce 2020. Rada pro vnitřní hodnocení MU znění 

dodatku projednala. Dále bude dodatek projednán Vědeckou radou MU, schválen Akademickým 

senátem MU a projednán Správní radou MU. 

 

8. Přetrvání online prvků výuky zejména s ohledem na kombinovanou formu studia 

Členové RVH diskutovali možnosti zachování online prvků výuky v kombinované formě studia. Značnou 

část debaty věnovali problematice nejednotné terminologie v zákonných předpisech a metodických 

materiálech NAÚ či MŠMT. Rada konstatovala, že by bylo vhodné terminologii pojmů (jako je např. 

prezenční výuka, přímá výuka či výuka na místě) s NAÚ a MŠMT vyjasnit a sjednotit napříč dokumenty, 

aby bylo následně možné dle jasných pravidel online prvky do výuky kombinované formy studia zařadit 

a aplikovat. 

 

9. Různé 

a) Výzva NAÚ k doplnění informací a upozornění ke studijním programům schváleným v rámci 

oprávnění vyplývajícího z udělené institucionální akreditace 

Členové RVH debatovali přístup Masarykovy univerzity k dopisu Národního akreditačního úřadu (NAÚ) 

týkajícího se za prvé pravomocí přezkoumávat způsobilost garanta studijního programu, za druhé 

problematiky nahlašování změn studijních programů. Členové RVH byli informování, že dne 2. června 

2021 se uskuteční jednání zástupců vedení MU se zástupci NAÚ, kde budou mimo jiné podrobně 

prodiskutována právě i tato témata. 

b) Termíny zasedání RVH MU v 2. polovině roku 2021 

Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic oznámil termíny zasedání RVH v druhé polovině roku 2021: 

• 21. 9. 2021 

• 19. 10. 2021 

• 16. 11. 2021 

• 7. 12. 2021 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příští jednání se uskuteční v úterý 22. června 2021, v prostředí aplikace Microsoft Teams. 

Zpracovali: Mgr. Anna Římánková, Mgr. Jakub Vykydal 

Schválil: prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH MU 

 

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 

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

Bc. et Bc. Pavlína Studená Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

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

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

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta MU 

 


