
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: videokonference prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 

Sp. zn.: MU-IS/126044/2021/1440059/RMU 

 

Program: 

1. doporučení pro efektivní a kvalitní doktorské studium na Masarykově univerzitě; 

2. tematické hodnocení doktorských studijních programů; 

3. nastavení zahraničních výjezdů doktorských studentů s ohledem na platná opatření; 

4. návrh změny názvu specializací navazujícího magisterského studijního programu Teoretická 

informatika Fakulty informatiky MU; 

5. návrh rozšíření o studijní plán navazujícího magisterského studijního programu Teoretická 

informatika Fakulty informatiky MU; 

6. návrh rozšíření o studijní plán bakalářského studijního programu Aplikovaná a 

environmentální geologie Přírodovědecké fakulty MU; 

7. návrh přeměny navazujícího magisterského studijního oboru Právnické fakulty MU na studijní 

program Veřejná správa; 

8. záměr vzniku navazujícího magisterského studijního programu Regional Development and 

Tourism Ekonomicko-správní fakulty MU; 

9. návrh rozšíření o studijní plán navazujícího magisterského studijního programu Finance 

Ekonomicko-správní fakulty MU; 

10. kontrolní zpráva o restrukturalizaci bakalářského studia na Ekonomicko-správní fakultě MU; 

11. návrh prodloužení bakalářského studijního programu Klasická archeologie Filozofické fakulty 

MU; 

12. návrh přeměn doktorských studijních oborů na programy Filozofické fakulty MU; 

13. změna garantů studijních programů ESF, FF a PdF MU; 

14. předměty společného univerzitního základu; 

15. kontrola garantů studijních programů; 

16. různé 

a. informace z jednání zástupců vedení MU se zástupci NAÚ a přístup MU ke změnám 

ve studijních programech; 

b. změna termínu zasedání RVH z 21. 9. na 14. 9. 2021. 

 

Úvod 

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

a další hosty, představil program jednání a následně jednání zahájil.  
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1. Doporučení pro efektivní a kvalitní doktorské studium na Masarykově univerzitě 

Rektor MU a předseda RVH prof. Martin Bareš uvedl první bod jednání, přičemž vyzdvihl důležitost 

doktorského studia a zdůraznil potřebu intenzivně se mu věnovat ve všech jeho aspektech. 

Prof. Šárka Pospíšilová, prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU, navázala prezentací, v níž 

představila dokument Doporučení pro efektivní a kvalitní doktorské studium na MU, který shrnuje 

doporučení pro jednotlivé aktéry doktorského studia, které mohou vést k zefektivnění a zkvalitnění 

doktorského studia na MU. Dokument byl zpracován Odborem pro výzkum RMU a detailně diskutován 

s proděkany pro doktorské studium na jednotlivých fakultách MU. 

Prorektorka prof. Pospíšilová upozornila, že doktorské studium se potýká s řadou slabých stránek nejen 

na MU či v ČR, jako například s velkou studijní neúspěšností a délkou studia významně přesahující 

standardní dobu studia, předimenzovanými počty přijímaných doktorandů, nedostatečnou mírou 

internacionalizace, podhodnoceným financováním apod. Po vzoru předních světových univerzit a na 

základě mezinárodně uznávaných principů pro efektivní a kvalitní doktorské studium byla proto 

navržena předkládaná doporučení, která mají za cíl definovat rámec doktorského studia a reflektovat 

požadavky strategického záměru MU i MŠMT. 

Členové RVH následně diskutovali nad současným stavem doktorského studia a nad navrženými 

doporučeními. V debatě se věnovali zejména otázkám jako jsou studijní neúspěšnost, kvalita školitelů 

a sociální status studentů. Závěrem diskuze se členové Rady ztotožnili s doporučeními v předloženém 

materiálu a podpořili jejich implementaci na MU. Podněty členů RVH zmíněné v debatě budou 

v materiálu zohledněny. 

Rada pro vnitřní hodnocení MU souhlasí s obsahem předloženého dokumentu „Doporučení pro 

efektivní a kvalitní doktorské studium na Masarykově univerzitě“ a doporučuje implementaci 

navržených kroků na fakultách MU. 

 

2. Tematické hodnocení doktorských studijních programů 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, představil koncepci tematického hodnocení 

doktorského studia, jehož cílem je zprostředkovat informaci o aktuálním stavu doktorského studia 

v perspektivě univerzity a jednotlivých fakult a současně také podpora vnitřního hodnocení výzkumu a 

doktorských studijních programů. S vypracováním závěrečné zprávy se počítá do konce roku 2021. 

 

3. Nastavení zahraničních výjezdů doktorských studentů s ohledem na platná opatření 

Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic seznámil členy Rady s návrhem doporučení Odboru pro 

výzkum RMU týkajících se organizace zahraničních výjezdů doktorských studentů v době mimořádných 

opatření. V případě, že v době mimořádných opatření nebude doktorand schopen plnohodnotně 

zrealizovat svůj zahraniční výjezd, může oborová rada a/nebo proděkan(ka) fakulty (dle zvyklostí) dle 

těchto doporučení rozhodnout o ekvivalentu výjezdu. 

Rada pro vnitřní hodnocení MU bere na vědomí představený materiál a souhlasí s uvedenými 

doporučeními pro nastavení zahraničních výjezdů doktorských studentů s ohledem na platná opatření. 
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Pozn.: Z jednání odešel předseda RVH, prof. Martin Bareš. 

 

4. Návrh změny názvu specializací navazujícího magisterského studijního programu 
Teoretická informatika Fakulty informatiky MU 

Prof. Antonín Kučera, garant studijního programu, vysvětlil motivaci ke změně názvu specializací 

studijního programu Teoretická informatika. Nové názvy jednak lépe reflektují obsah specializací, 

jednak současně s přidáním nové specializace do studijního programu vznikla potřeba jednotlivé 

specializace vzájemně jasněji odlišit.  

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 názvu specializací navazujícího magisterského 

studijního programu Teoretická informatika předložený Fakultou informatiky MU z Algoritmy 

výpočetních modelů na Kvantové a jiné neklasické výpočetní modely (anglicky Quantum and other 

nonclassical computational models) a z Formální verifikace a analýza programů na Formální analýza 

počítačových systémů (anglicky Formal analysis of computer systems). 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Návrh rozšíření o studijní plán navazujícího magisterského studijního programu Teoretická 
informatika Fakulty informatiky MU 

Prof. Antonín Kučera, garant studijního programu, představil novou specializaci studijního programu 

Teoretická informatika „Diskrétní algoritmy a modely“, jejíž vznik reaguje na zpětnou vazbu od 

studentů bakalářských studijních programů a cílí zejména na studenty s matematickým nadáním. 

Prof. Josef Janyška, zpravodaj předloženého návrhu rozšíření, ohodnotil návrh jako kvalitně připravený, 

a to včetně personálního zajištění. Konstatoval, že návrh splňuje všechny obsahové i procesní 

požadavky a doporučuje jej ke schválení.  

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 Teoretická informatika o studijní plán se specializací Diskrétní algoritmy a modely 

předložený Fakultou informatiky MU. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Návrh rozšíření o studijní plán bakalářského studijního programu Aplikovaná a 
environmentální geologie Přírodovědecké fakulty MU 

Garant doc. Marek Slobodník představil nově navrhovanou specializaci „Managment vodních zdrojů“ 

studijního programu Aplikovaná a environmentální geologie. Zaměření specializace, které má z velké 

části aplikovaný charakter, reaguje na zájem z řad studentů, ale i na celospolečenské potřeby. 

Doc. Lenka Luhová, zpravodajka návrhu rozšíření, ocenila zacílení specializace směrem k aktuálním 

trendům v oboru geologie a předpokládané velmi dobré uplatnění absolventů této specializace. 

U některých předmětů studijního plánu zpravodajka doporučila zaktualizovat uvedenou povinnou 

literaturu. Návrh však celkově doporučila ke schválení. 

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 

Aplikovaná a environmentální geologie o studijní plán se specializací Management vodních zdrojů 

předložený Přírodovědeckou informatiky MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Návrh přeměny navazujícího magisterského studijního oboru Právnické fakulty MU na 
studijní program Veřejná správa 

Děkan Právnické fakulty MU doc. Martin Škop pohovořil o přípravě přeměny studijního programu 

Veřejná správa a vyzdvihl zejména dobrou práci garantky studijního programu doc. Soni Skulové. Pan 

děkan rovněž zdůraznil, že o absolventy daného programu je značný zájem na trhu práce. 

Doc. Soňa Skulová, garantka navrhovaného studijního programu, dodala, že při přípravě obsahu 

programu reflektovali současné trendy a požadavky trhu práce, přičemž v obsahu studijního programu 

významně posílila především právní témata. Dále garantka informovala, že velká část zájemců o studijní 

program přichází z veřejné správy a že další vzdělání jim umožňuje postup v rámci svých profesních 

kariér. 
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Doc. Světlana Hanušová, zpravodajka návrhu přeměny, ocenila studijní program jako pečlivě a kvalitně 

připravený a pozitivně ohodnotila rovněž průběh hodnotící schůzky a reakci zástupců programu na 

připomínky hodnotitelů programu. Návrh přeměny doporučila ke schválení. Do budoucna z hlediska 

zkvalitňování programu navrhla posílit organizaci praxí a zahraničních mobilit. 

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 Veřejná správa předložený Právnickou 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. 

 

8. Záměr vzniku navazujícího magisterského studijního programu Regional Development and 
Tourism Ekonomicko-správní fakulty MU 

Garanta navrhovaného programu doc. Viktorie Klímová představila záměr vzniku studijního programu, 

který počítá s intenzivní mezinárodní spoluprací a cílí na zahraniční uchazeče, a usiluje tak o posílení 

mezinárodního profilu Ekonomicko-správní fakulty MU. 

Následná diskuze byla vedena především nad nastavením přijímacího řízení, v rámci nějž je třeba 

počítat se zájemci přicházejícími z odlišných backgroundů. Členové Rady neměli dalších připomínek. 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje záměr vzniku navazujícího magisterského studijního 

programu Regional Development and Tourism včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený 

Ekonomicko-správní fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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9. Návrh rozšíření o studijní plán navazujícího magisterského studijního programu Finance 
Ekonomicko-správní fakulty MU 

Doc. Eva Vávrová, garantka studijního programu, okomentovala návrh rozšíření magisterského 

studijního programu Finance o dva studijní plány se specializací „Finanční trhy, instituce a technologie“ 

a „Finanční řízení, účetnictví a daně“ v prezenční i kombinované formě studia. Návrh rozšíření reaguje 

na změny v potřebách a požadavcích možných budoucích zaměstnavatelů, a má tak pomoci k lepšímu 

uplatnění absolventů. 

Prof. Josef Krob, zpravodaj návrhu, ocenil racionální zdůvodnění rozšíření studijního programu 

aktuálními proměnami v odborné oblasti a navrhl Radě rozšíření ke schválení. Současně ovšem 

doporučil opravit a doplnit výstupy z učení u jednotlivých studijních předmětů.   

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 Finance o studijní plány se specializací Finanční trhy, instituce a technologie a Finanční řízení, 

účetnictví a daně v prezenční i kombinované formě studia předložený Ekonomicko-správní fakultou 

MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Kontrolní zpráva o restrukturalizaci bakalářského studia na Ekonomicko-správní fakultě MU 

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity byla na základě usnesení RVH ze dne 22. května 
2018 požádána o předložení kontrolní zprávy o zamýšlené integraci bakalářského studia na ESF MU 
s ohledem na plánovanou restrukturalizaci studijní nabídky na ESF MU. 

Děkan ESF MU doc. Jiří Špalek seznámil Radu s obsahem kontrolní zprávy a s vývojem diskuze, která na 

fakultě k tématu struktury bakalářských studijních programů doposud proběhla. Diskuzi se však 

bohužel, i vlivem koronavirové pandemie, nepodařilo prozatím završit společným konsensem. 

V současné době se uvažuje o dvou variantách, jak ke struktuře bakalářského studia přistoupit. Obě 

varianty jsou diskutovány s vedením univerzity a tématu je na fakultě přikládána velká váha. 

Prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH, ocenil otevřenou a kritickou diskuzi, která na fakultě 

probíhá, a projevil důvěru k výsledným řešením, k nimž fakulta v rámci své vnitřní debaty dojde. 

Rada pro vnitřní hodnocení MU projednala a bere na vědomí znění kontrolní zprávy o restrukturalizaci 

bakalářského studia na ESF MU předložené Ekonomicko-správní fakultou MU. 

 

Pozn.: Z jednání odešly členky RVH: Mgr. Natália Antalová a prof. Ivana Černá. 
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11. Návrh prodloužení bakalářského studijního programu Klasická archeologie Filozofické 
fakulty MU 

Garantka programu dr. Věra Klontza představila bakalářský studijní program Klasická archeologie, který 

má na Filozofické fakultě MU dlouholetou tradici. Zdůraznila zejména specifické odborné zaměření 

programu s ohledem na jeho odlišnost oproti obecné archeologii. 

Prof. Antonín Slaný, zpravodaj studijního programu, ocenil připravenost návrhu studijního programu a 

vyzdvihl tvůrčí a projektovou činnost paní garantky. Současně ovšem vyjádřil určité znepokojení nad 

velkým počtem předmětů, jež garantka programu garantuje, a nad celkovým počtem akademických 

pracovníků zajišťujících studijní program. Následovala diskuze, v níž se členové Rady podrobně zaměřili 

na problémy, na něž zpravodaj ve svém posudku upozornil. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení bakalářského studijního programu 

Klasická archeologie předložený Filozofickou fakultou MU na 5 let s počátkem od skončení doby 

stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program a požaduje kontrolní zprávu po 2 letech, která 

doloží, jak byl posílen počet akademických pracovníků zajišťujících program a jak byla posílena jejich 

kvalifikační struktura.  

Současně pro vedení Filozofické fakulty MU uvádí následující doporučení: 

 a. zajistit studijní program strukturálně, finančně a personálně. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

12. Návrh přeměn doktorských studijních oborů na programy Filozofické fakulty MU 

 

Indoevropská srovnávací jazykověda – D 

Prof. Václav Blažek, garant navrhovaného studijního programu, uvedl návrh přeměny do historického 

kontextu studijních programů uskutečňovaných na FF v českém i anglickém jazyce a vyzdvihl jeho 

jedinečnost a exkluzivnost nejen v českém kontextu. 

Prof. Antonín Slaný, zpravodaj studijního programu, doporučil návrh přeměny ke schválení. Diskuze 

byla vedena zejména nad velikostí oboru, jeho personálním zabezpečením a nad šíří zapojení 

pracoviště do grantových projektů. 
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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 

Indoevropská srovnávací jazykověda 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: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Comparative Indo-European Linguistics – D 

Garant prof. Václav Blažek představil rovněž anglickou variantu studijního programu Comparative 

Indo-European Linguistics. Prof. Antonín Slaný, zpravodaj studijního programu, doporučil návrh 

přeměny 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 

Comparative Indo-European Linguistics 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: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

13. Změna garantů studijních programů ESF, FF a PdF MU 

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

kvality studijních programů MU bere na vědomí předložené změny garantů studijních programů ESF, 

FF a PdF MU: 

 

  Fakulta Program Typ Nový garant 

ESF MU Regionální rozvoj a cestovní ruch B doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. 
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FF MU Učitelství českého jazyka a 

literatury pro SŠ 

N doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. 

PdF MU Dějepis se zaměřením na 

vzdělávání 

B Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. 

PdF MU Učitelství dějepisu pro základní 

školy 

N prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. 

 

14. Předměty společného univerzitního základu 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, informoval členy Rady o dalším postupu 

v přípravě předmětů společného univerzitního základu. Pilotní předměty univerzitního základu jsou již 

k dohledání v katalogu předmětů pod kódy CORE001 – CORE020 včetně vyplněných sylabů. Další 

předměty společného univerzitního základu budou následně vybírány pomocí otevřené 

vnitrouniverzitní soutěže. Členové Rady diskutovali možnosti svého zapojení, například při 

vyhodnocování pilotáže, ale i dalších návazných příprav. 

 

15. Kontrola garantů studijních programů 

Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic představil záměr provádět interní kontrolu naplnění 

základních požadavků na garanty studijních programů a seznámil členy Rady s rozsahem a průběhem 

této kontroly. 

Interní kontrolu se navrhuje provádět pravidelně vždy na začátku podzimního semestru, jelikož osobě 

garanta studijního programu je přikládán klíčový význam jak v legislativě, tak v kontrolní praxi 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Naplnění požadavků je vždy důsledně 

kontrolováno při předložení studijního programu ke schválení. Některé požadavky na garanta 

studijního programu však vyžadují průběžnou kontrolu i v období mezi schválením studijního programu 

a jeho „velkým“ vnitřním hodnocením. Jedná se především o základní náležitosti jako požadavky na 

úvazek garanta studijního programů nebo jeho publikační činnost.   

Rada pro vnitřní hodnocení projednala znění předloženého materiálu a souhlasí s provedením 

průběžné kontroly garantů studijních programů v navrhovaném rozsahu. 

 

16. Různé 

a. informace z jednání zástupců vedení MU se zástupci NAÚ a přístup MU ke změnám ve 

studijních programech 

Prorektor dr. Michal Bulant seznámil členy RVH se závěry jednání vedení MU s představiteli Národního 

akreditačního úřadu (NAÚ). Hlavním předmětem jednání bylo vnímání rozsahu institucionální 

akreditace a komunikace akreditačního úřadu směrem k vysokým školám. Diskuze nad uvedenými 

tématy bude mezi MU a NAÚ nadále pokračovat. 
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b. změna termínu zasedání RVH 

Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic informoval o změně termínu zářijového zasedání RVH 

z 21. 9. 2021 na 14. 9. 2021, z důvodu změn v programu předsedy RVH, prof. Martina Bareše. 

c. Prorektor dr. Michal Bulant doporučil členům Rady k účasti konferenci Dny vzdělávací činnosti 

vysokých škol pořádanou MŠMT ve dnech 9. a 10. září 2021. 

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

Příští jednání se uskuteční v úterý 14. září 2021, ve velké zasedací místnosti RMU. 

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 

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. prorektorka pro výzkum a doktorské studium 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 

Mgr. Markéta Burešová Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací RMU 

Mgr. Radka Mrázková Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací RMU 

Ing. Lukáš Palko Odbor výzkumu RMU 

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

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. Fakulta informatiky MU 

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

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. Přírodovědecká fakulta MU 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Právnická fakulta MU 

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. Právnická fakulta MU 

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Právnická fakulta MU 

Mgr. Jana Lautrbachová Právnická fakulta MU 

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

Ing. Marie Hladká, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

Oleg Deev, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

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

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta MU 

Mgr. Věra Klontza, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. Filozofická fakulta MU 

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

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

 


