
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

MU dne 19. října 2021 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Rektorát Masarykovy univerzity 

Sp. zn.: MU-IS/203412/2021/1519556/RMU 

 

Program: 

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

MU na studijní programy 

2. změna garanta studijních programů Přírodovědecké fakulty MU 

3. různé 

 

Úvod 

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

představil program jednání. Rektor, prof. Martin Bareš, informoval členy rady o vývoji pandemické 

situace s ohledem na provoz Masarykovy univerzity. Současně krátce informoval členy o výjezdním 

zasedání kolegia rektora a diskusi o jednotlivých kvantitativních parametrech studijních programů jako 

např. počet studentů na učitele, které by v budoucnu více promlouvaly do diskuse o kvalitě studijních 

programů.  

Pozn.: Pan rektor, prof. Martin Bareš, odešel v průběhu projednávání studijních programů před 

samotným hlasováním o studijních programech. 

1. návrh přeměn navazujících magisterských a doktorských studijních oborů Filozofické fakulty 
MU na studijní programy 

 

Pan místopředseda přivítal zástupce Filozofické fakulty a předal jim slovo.  

 

I. Latinský jazyk a literatura středověku (N) 

Paní doc. Mutlová, garantka studijního programu, představila studijní program včetně jeho anglické 

jazykové varianty. Garantka zdůraznila, že oproti studijnímu oboru byla posílena metodologicko-

teoretická složka. Zároveň byla do nabídky zahrnuta i řada předmětů v angličtině orientující se 

tematicky na latinskou literaturu české reformace. 
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Zpravodajka studijního programu, doc. Markéta Pitrová, zdůraznila dobrou připravenost a personální 

zajištění studijního programu. Dále zpravodajka komentovala studijní program s ohledem na jeho 

velikost a poměrně složitý ekonomický výhled do budoucna. Následně bylo šířeji diskutováno téma 

malých studijních programů. Přitom bylo konstatováno, že primární role RVH je hlídat kvalitu studijního 

programu, nemůže však brát v potaz ekonomickou dimenzi uskutečňování studijního programu, kterou 

musí zohledňovat vedení fakulty. 

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 Latinský jazyk a literatura středověku 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: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

II. Medieval Latin Language and Literature (N) 

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 Medieval Latin Language and Literature 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: 11  
Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

III. Klasická filologie (D) 

Prof. Daniela Urbanová, garantka studijního programu, představila studijní program včetně jeho 

anglické jazykové varianty. Zdůraznila, že studijní program míří na přípravu studentů k publikacím 

především v mezinárodních projektech a periodicích.   
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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 Klasická 

filologie 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: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

IV. Classical Philology (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 Classical 

Philology 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: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

V. Literární komparatistika (D) 

Doc. Elena Krejčová představila studijní program, jehož hlavním cílem je důraz na literární komparaci, 

ale i na překlad nebo recepci literárních děl v jednotlivých kulturních kontextech a prostředích. Byl 

zásadně posílen důraz na vědecké výstupy doktorandů jako povinné účasti na konferencích, 

publikování v periodicích či podání grantového projektu. Studijní program rovněž zavedl povinnou 

znalost alespoň dvou světových jazyků, z nichž jeden vždy musí být jazyk anglický.   

Prof. Rabušic přečetl posudek zpravodajky studijního programu, prof. Ivany Černé, která v posudku 

zdůraznila dobrou koncepci studijního programu a doporučila jej ke schválení. 
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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 Literární 

komparatistika 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: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

VI. Slovanské jazyky (D) 

Doc. Jiří Gazda, garant studijního programu, představil studijní program. Zdůraznil, že pracoviště 

přistoupilo v přeměně studijního oboru na program především ke strukturálním změnám 

a ke slučování studijních oborů do studijních programů. Došlo tak k racionalizaci a zpřehlednění 

nabídky studijních programů zajišťovaných pracovištěm.  

Zpravodaj studijního programu, dr. Josef Menšík, doporučil studijní program 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 Slovanské 

jazyky předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 7 

let s vnitřním hodnocením do 5 let. 

 

Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
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2. Změna garanta studijních programů Přírodovědecké 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 předloženou změnu garanta studijních programů PřF 

MU. 

 Fakulta Studijní program Typ Původní garant Nový garant 

PřF Biomolekulární chemie a 
bioinformatika  

D prof. RNDr. Jaroslav Koča, 
DrSc. 

prof. Mgr. Lukáš 
Žídek, Ph.D. 

PřF Biomolecular chemistry and 
bioinformatics 

D prof. RNDr. Jaroslav Koča, 
DrSc. 

prof. Mgr. Lukáš 
Žídek, Ph.D. 

 

3. Různé 

 

Doplnění kontrolní zprávy oblasti vzdělávání Filozofie, religionistika, teologie.  

Členové RVH diskutovali předložené doplnění kontrolní zprávy k oblasti vzdělávání Filozofie, 

religionistika, teologie a doporučili drobné změny, které zapracuje v součinnosti s dalšími aktéry Odbor 

pro kvalitu RMU a zajistí včasné doručení zprávy na Národní akreditační úřad.  

 

Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU projednala Doplnění kontrolní zprávy k oblasti vzdělávání „Filozofie, 

religionistika, teologie“, vyplývající ze závěrů zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství č. 8/2021 konaného dne 26. srpna 2021, a souhlasí s jeho předložením po zapracování podnětů 

členů RVH Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství. 

 

Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

Informace z jednání Diskusního panelu k problematice akreditací studia psychologie 

Profesor Krob, který se za RVH jednání 16. září účastnil, informoval členy RVH o obsahu a závěry diskuse 

jehož předmětem měla být diskuse o tom, jak zajistit kvalitu a adekvátní obsahovou náplň studia 

psychologie. Z jednání neplynou žádné konkrétní závěry pro činnost RVH.  
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Příští jednání se uskuteční v úterý 16. listopadu 2021. 

Zpracovali: Mgr. Jakub Vykydal, Mgr. Jan Bláha 

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. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Jan Bláha Odbor pro kvalitu RMU 

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

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D Filozofická fakulta MU 

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta MU 

prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. Filozofická fakulta MU 

 


