
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

MU dne 14. září 2021 

 
Přítomni: dle prezenční listiny v Příloze 1 tohoto zápisu 

Místo jednání: Rektorát Masarykovy univerzity 

Sp. zn.: MU-IS/169868/2021/1485067/RMU 

 

Program: 

1. záměr vzniku doktorského studijního programu Simulační medicína Lékařské fakulty MU; 

2. návrh rozšíření o studijní plán bakalářského studijního programu Jihoslovanská a balkánská 

studia Filozofické fakulty MU; 

3. návrh přeměn navazujících magisterských a doktorských studijních oborů Filozofické fakulty 

MU na studijní programy; 

4. změny garantů studijních programů Farmaceutické fakulty MU, Filozofické fakulty MU a 

Fakulty sportovních studií MU; 

5. informace o kontrole garantů studijních programů; 

6. různé 

 

Úvod 

Předseda Rady pro vnitřní hodnocení MU (dále „RVH“), prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., na úvod 

poděkoval všem členům Rady za jejich práci. Místopředseda, prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., 

představil program jednání a následně jej zahájil.  

1. Záměr vzniku doktorského studijního programu Simulační medicína Lékařské fakulty MU; 

I. Simulační medicína – D 

Garant navrhovaného programu, prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, představil záměr vzniku 

studijního programu, který označil za unikátní v českém i mezinárodním prostředí. Zdůraznil jeho 

významný interdisciplinární rozměr (spolupráce s PdF a FI) i implementaci moderních metod 

vzdělávání. Jako velkou výhodu programu garant uvedl zázemí největšího simulačního centra v Evropě.  

Následná diskuze byla vedena především nad nastavením přijímacího řízení (požadavky na uchazeče) 

a tématy disertačních prací. Diskutován byl didaktický rozměr programu a jeho název.  

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 doktorského studijního programu Simulační 

medicína včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Lékařskou fakultou MU, a současně uvádí 

následující doporučení pro zpracování návrhu vzniku studijního programu: 
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a. Akcentovat vědecký, mezinárodní a mezioborový charakter studijního programu jak v oborové 

radě, tak v navrhovaných školitelích. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Návrh rozšíření o studijní plán bakalářského studijního programu Jihoslovanská a balkánská 
studia Filozofické fakulty MU; 

II. Jihoslovanská a balkánská studia – B  

Doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., garant studijního programu, představil rozšíření studijního programu 

Jihoslovanská a balkánská studia o jednooborový studijní plán, a to z důvodu malého zájmu o studijní 

plán major. 

Doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., zpravodajka předloženého návrhu rozšíření, ohodnotila návrh 

jako realistické řešení, které by mohlo vyřešit atraktivitu studijního programu, a doporučila jej ke 

schválení.  Zdůraznila také solidní personální zabezpečení studijního programu. 

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 

Jihoslovanská a balkánská studia o jednooborový studijní plán, předložený Filozofickou fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Návrh přeměn doktorských studijních oborů Filozofické fakulty MU na studijní programy; 

III. Areálově-filologická studia – D 

Doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., garant studijního programu, uvedl návrh přeměny do kontextu 

studijních programů uskutečňovaných na FF MU. 

Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., zpravodajka předloženého návrhu přeměny, doporučila návrh 

přeměny ke schválení. Diskuze byla vedena nad školiteli a jejich působením v grantových projektech. 

Doporučena byla rovněž úprava garantství předmětů.  
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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 Areálově-

filologická studia, 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. 

IV. Historie – D 

Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., garant studijního programu, představil návrh přeměny s cílem 

racionalizace nabídky dosavadních oborů. Uvedl, že došlo k reformě ve složení oborové rady i 

k navýšení jejích kontrolních povinností. Vyzdvihl rovněž důraz na větší profesionalizaci (soft skills 

s cílem rozšíření uplatnitelnosti absolventů) i internacionalizaci studijního programu.  

Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., zpravodajka předloženého návrhu přeměny, doporučila návrh 

přeměny ke schválení. Vyzdvihla výborné personální zabezpečení pracoviště i s ohledem na jeho 

generační obměnu. 

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 Historie 

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. 

V. Pomocné vědy historické – D 

Doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D., garant studijního programu, představil návrh přeměny studijního 

programu a prezentoval přijaté inovace s cílem snížení dřívější vysoké studijní neúspěšnosti. Představil  

zavedení kontrolních bodů v rámci průběhu studia a novinku pravidelných doktorských čtení, jejichž 

cílem by mělo být zvýšení kompatibility se zahraničními programy.  

Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., zpravodaj předloženého návrhu přeměny, upozornil na některé otázky 

ohledně personálního zabezpečení studijního programu (věková struktura, počty prací vedených 

jedním školitelem). Následná diskuse byla vedena také o počtu studentů a nastavení přijímacího řízení. 
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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 Pomocné 

vědy historické předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 5 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. 

VI. Religionistika – D  

Doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., garant studijního programu, oba programy navrhované k přeměně 

(anglický program viz níže bod VII) uvedl a představil navržené změny, které se opírají o zkušenosti s již 

dvacetiletou realizací – upozornil na nové teoreticko-metodologické předměty, nový seminář 

zaměřený na postdoktorské výhledy i posílení mezinárodního rozměru studijního programu. 

Doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D., zpravodaj předloženého návrhu přeměny, upozornil na některé 

problémy s personálním zabezpečením (malý počet habilitovaných pracovníků, garant programu je 

zároveň garantem většiny předmětů). Diskuse byla vedena o vnějších hrozbách studijního programu. 

Předseda RVH, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., ocenil získání ERC grantu jako obrovského úspěchu a 

zástupcům programu poděkoval. 

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 

Religionistika předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program 

na 5 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. 

VII.  Study of Religions – D 

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 Study of 

Religions předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 

5 let s vnitřním hodnocením do 5 let. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

VIII. Slovanské literatury – D 

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., garant studijního programu, návrh uvedl do kontextu v souvislosti 

s tradicí studijního programu a zároveň vyrovnání se s novými přístupy a metodami. Představil také 

zpracovanou SWOT analýzu – hrozby a příležitosti. 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D., zpravodaj předloženého návrhu přeměny, ocenil scelení trojice doktorských 

studijních oborů Polská literatura, Ruská literatura a Teorie a dějiny slovanských literatur do jednoho 

studijního programu Slovanské literatury. Vznesl dotaz k diskusi, zda pracoviště za posledních 5 let 

nezískalo žádný grantový projekt z externích zdrojů. 

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 Slovanské 

literatury předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 

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

a. Posílit externí grantové zdroje pro financování pracovišť zapojených do uskutečňování 

studijního programu. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Změny garantů studijních programů Farmaceutické fakulty MU, Filozofické fakulty MU a 
Fakulty sportovních 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 předložené změny garantů studijních programů FaF, 

FF a FSpS MU. 

  

Fakulta 

Program Typ Nový garant Původní garant 
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FaF 

Farmaceutická 

technologie D 

doc. PharmDr. Kateřina 

Kubová, Ph.D. 

prof. PharmDr. Mgr. David 

Vetchý, Ph.D. 

FaF 

Pharmaceutical 

Technology D 

doc. PharmDr. Kateřina 

Kubová, Ph.D. 

prof. PharmDr. Mgr. David 

Vetchý, Ph.D. 

FF 

Německý jazyk a 

literatura B 

Mgr. Jan Budňák, Ph.D. prof. PhDr. Iva Zündorf, 

Ph.D. 

FSpS 

Osobní a kondiční 

trenér B 

doc. PaedDr. Jan Ondráček, 

Ph.D. 

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. 

 

5. Informace o kontrole garantů studijních programů; 

Členům RVH byla představen a následně diskutován analytický materiál zaměřený na kontrolu garantů 

studijních programů co se týče publikační činnosti a pracovních úvazků s cílem ověření naplňování 

požadavků NAÚ a nařízení vlády k akreditacím. Na základě analýzy byly identifikovány některé 

problematické oblasti, jejichž řešení bude pokračovat ve spolupráci s jednotlivými fakultami.  

6. Různé 

Místopředseda RVH apeloval na členy RVH, aby se pravidelně účastnili hodnoticích schůzek v rámci 

vnitřního hodnocení studijních programů. 

Ředitel Odboru pro kvalitu, Mgr. Petr Černikovský, všechny členy pozval na konferenci Hodnocení 

kvality vysokých škol, konanou ve dnech 23. - 24. 9. 2021 v Telči. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příští jednání se uskuteční v úterý 19. října 2021, v prostředí aplikace Microsoft Teams. 

Zpracovala: Mgr. Soňa Nantlová 

Schválil: prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH MU 
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Příloha 1:  

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. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu RMU 

doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.  Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D.  Filozofická fakulta 

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. Lékařská fakulta 

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. Lékařská fakulta 

Mgr. Jana Sedláková Lékařská fakulta 

  

  

 


