
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

MU dne 16. listopadu 2021 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: videokonference prostřednictvím aplikace MS Teams 

Sp. zn.: MU-IS/223560/2021/1540436/RMU 

 

Program: 

1. návrh a záměr vzniku nových studijních programů Lékařské Fakulty 

2. záměry vzniku nových studijních programů Farmaceutické fakulty 

3. záměr vzniku nového studijního programu Filozofické fakulty 

4. záměr vzniku nového studijního programu Pedagogické fakulty 

5. kontrolní zprávy ke studijním programům Farmaceutické a Filozofické fakulty 

6. změny garantů studijních programů Farmaceutické a Filozofické fakulty 

7. stanovení termínů jednání Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity v roce 2022 

8. různé 

 

Úvod 

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

Rady a představil program jednání.  

 

1. Návrh a záměr vzniku nových studijních programů Lékařské Fakulty 

 

I. Simulace v medicíně (D) 

Prof. Štourač, garant studijního programu, v rámci prezentace představil profil studijního programu 

a jeho interdisciplinární rozměr, spolupráci v rámci Pedagogické fakulty a Fakulty informatiky 

a unikátnost programu jak v rámci LF MU, tak v českém i mezinárodním kontextu. Studijní program 

rovněž nachází bohaté zázemí v projektové a grantové činnosti již uskutečňované na fakultě. Prof. 

Štourač zmínil, že jedním z výstupů hodnocení studijního programu byla úprava jeho názvu.  

Prof. Koudela, zpravodaj studijního programu, doporučil schválení studijního programu na 5 let 

s ohledem na zkušenosti navrhovaných školitelů nebo spornou možnost uskutečňování cotutelle. 

Garant programu upřesnil, že vedle řady mladých školitelů je program personálně zajištěn i řadou 

zkušených školitelů z řad seniorních akademiků. 

Prof. Rabušic vyjádřil obavy z nejasného uplatnění absolventů studijního programu. Garant programu 

reagoval, že absolventi budou mít dominantní uplatnění ve vědě a výzkumu dotýkajícím se bezpečnosti 
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pacientů nebo ve vývoji virtuální reality v klinickém prostředí; program by měl vzdělávat lídry v oblasti 

simulační medicíny, která se stává pomalu realitou na všech medicínských fakultách v České republice. 

Zpravodaj programu poděkoval za vysvětlení jednotlivých aspektů a doporučil schválení tohoto 

ambiciózního programu.  

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního programu Simulace 

v medicíně předložený Lékařskou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 

5 let. 

 

Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

II. Healthcare Simulation 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního programu Healthcare 

Simulation předložený Lékařskou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 

5 let. 

 

Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

 

III. Neurovědy (N) 

Jedná se o záměr vzniku navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného v českém 

jazyce, ale i s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce. Navrhovaný garant studijního programu 

doc. Roman představil strukturu studijního programu opírající se o pevné metodologické základy, 

dosavadní tradici LF MU ve výzkumu v oblasti neurověd a již existující Masaryk Neuroscience Hub, 

zastřešující spolupráci mezi Lékařskou fakultou MU, CEITEC MU a FN Brno.  
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Prof. Rabušic položil dotaz týkající se uplatnění absolventů a jejich pozice v prostředí Lékařské fakulty. 

Proděkanka Pokorná zdůraznila, že absolventi programu budou se svým již výzkumným zaměřením 

velkou oporou v doktorském studiu a dalším výzkumu, pro který v rámci regulovaných nelékařských 

studijních programů není prostor. Prof. Rabušic položil dotaz, zda se vzhledem k různosti uchazečů na 

vstupu počítá s vyrovnávacími předměty na začátku studia. Navrhovaný garant studijního programu 

potvrdil, že v rámci prvního semestru budou skutečně zařazeny předměty, které budou dorovnávat 

znalosti a dovednosti méně pokročilých uchazečů. 

Pozn. Na jednání se před započetím hlasování o studijních programech dostavila členka RVH Natália 

Antalová. 

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 Neurovědy včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Lékařskou fakultou 

MU. 

 

Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

2. Záměry vzniku nových studijních programů Farmaceutické fakulty 

Proděkanka Ambrus představila dva nové studijní programy vycházející ze strategického záměru FaF a 

MU, koncipované jako profesní. Oba programy jsou v rámci České republiky unikátní, ale v zahraničí 

jsou takto zaměřené studijní programy běžné. Bakalářský program, kde je navržená garantka doc. 

Masteiková, bude mít pro své absolventy uplatnění jak u soukromých, tak u veřejných institucí. 

Navazující magisterských program, kde je navržená garantka doc. Kubová, je směřován již na vývoj a 

hodnocení kosmetických prostředků a poskytuje širokou nabídku uplatnění, například odborné 

dermatologické poradenství. Prof. Rabušic v diskusi debatoval předběžně strukturu studijního 

programu a podobu závěrečných bakalářských prací a předpokládané znalosti uchazečů o studium. 

Proděkanka Ambrus zdůraznila, že by studijní program současně mohl spolupracovat s řadou fakult 

MU v rámci jejich nabídky studijních předmětů.   

IV. Kosmetické prostředky (B) 

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 bakalářského studijního programu 

Kosmetické prostředky včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Farmaceutickou fakultou MU. 
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Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

V. Kosmetologie a kosmetické prostředky (N) 

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 Kosmetologie a kosmetické prostředky včetně návrhu panelu hodnotitelů, 

předložený Farmaceutickou fakultou MU.  

 

Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

3. Záměr vzniku nového studijního programu Filozofické fakulty 

VI. Design informačních služeb (B) 

Proděkan Škyřík představil záměr vzniku bakalářského distančního („online“) studijního programu 

navazujícího přímo na strategický záměr MU, který deklaruje podporu vzniku ryze distančních 

studijních programů. Stejně tak vznik programu navazuje na strategický záměr Filozofické fakulty. 

Filozofická fakulta má velkou výhodu, že na fakultě již dlouhodobě existuje kancelář e-learningu, která 

poskytuje odbornou didaktickou pomoc a nástroje celé fakultě.  

Navrhovaná garantka programu dr. Zbiejczuk Suchá představila koncepci studijního programu, který 

navazuje na již uskutečňovaný program Informační studia a knihovnictví. Jedná se o profesní studijní 

program, který předpokládá specifickou skupinu uchazečů, kteří jsou zpravidla starší, již v zaměstnání 

nebo v tranzici mezi zaměstnáními (tzv. netradiční studující), čemuž se také přizpůsobila struktura 

a design studijního programu. Studijní program bude obsahovat výuku online synchronními 

i asynchronními metody, ale rovněž i tutoring, workshopy nebo hybridní výuku.  

Prof. Rabušic zahájil diskusi nad studijním programem. Předmětem debaty byl záměr individuální péče 

o studenty v online prostředí, kde velkou roli hraje tvorba vlastního portfolia každého studenta, které 

bude kontinuálně debatováno i konzultováno. Portfolio by současně mohlo sloužit i jako forma 

závěrečné kvalifikační práce.   
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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 bakalářského studijního programu 

Design informačních služeb včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Filozofickou fakultou MU, 

a současně uvádí následující doporučení pro zpracování návrhu vzniku studijního programu:  

RVH si je vědoma skutečnosti, že distanční forma vzdělávání dosud není předpokládána ve studijních 

předpisech MU, a proto doporučuje Filozofické fakultě MU, aby předložila návrh vzniku studijního 

programu Design informačních služeb až po nezbytné novelizaci příslušných vnitřních předpisů. 

 Současně RVH doporučuje vedení MU, aby v souladu se Strategickým záměrem novelizovalo vnitřní 

předpisy tak, aby umožňovaly distanční formu vzdělávání. 

 

Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato. 
 
 

4. Záměr vzniku nového studijního programu Pedagogické fakulty 

 

VII. Education in Leadership, Diversity and Inclusion (B) 

Proděkanka Vaďurová vyjádřila připravovanému studijnímu programu podporu svou i vedení 

Pedagogické fakulty. Proděkan Janík představil záměr v mezinárodním kontextu a zdůraznil, že studijní 

program je v souladu se strategií MU a rovněž výrazně rozšiřuje nabídku anglických studijních 

programů na Pedagogické fakultě.  

Garanta studijního programu dr. Košatková nastínila, že absolvent programu bude pedagog a aktivní 

hybatel ve vzdělávací politice. Studenti budou připravováni do mezinárodní a globální praxe a obsah 

programu je vede k získávání příslušných kompetencí. Program je koncipován v rámci tří 

specializačních bloků – pedagogicko-psychologický, inkluzivní a sociálně pedagogický. 

Prof. Rabušic zahájil diskusi o studijním programu. Ta se dotýkala především témat jako spolupráce 

napříč pracovišti fakulty, výběr a tvorba nových předmětů, profil absolventa nebo uskutečňování 

praxe. Zásadním tématem diskuse byla vhodnost stanovených výstupů z učení a profilu absolventa 

vzhledem k bakalářskému stupni studia.   
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Návrh usnesení: 

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

a hodnocení kvality studijních programů MU vrací k přepracování záměr vzniku bakalářského 

studijního programu Education in Leadership, Diversity and Inclusion včetně návrhu panelu 

hodnotitelů, předložený Pedagogickou fakultou MU, a současně uvádí následující doporučení pro 

toto přepracování:  

a. Redefinovat cílovou skupinu programu a vstupní kompetence uchazečů a provázat je s nabízeným 

stupněm studia (profilu programu, jak byl prezentován, lépe odpovídá navazující magisterský 

stupeň);  

b. Vyjasnit a znovu vyhodnotit celkový obsah programu včetně konceptu „leadership“ a zvážit změnu 

názvu programu. 

 

Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 10 

Pro: 8 

Proti: 0  
Zdržel se: 2   

Usnesení bylo přijato.  
 

5. Kontrolní zprávy ke studijním programům Farmaceutické fakulty a Filozofické fakulty  

 

RVH projednala obsah kontrolních zpráv ke studijním programům akreditovaným národním 

akreditačním úřadem pro vysoké školství (konkrétně kontrolní zprávy k programům FaF 

Farmacie/Pharmacy, Farmaceutická chemie a Bezpečnost a kvalita léčiv, jakož i doplnění kontrolní 

zprávy k programu FF Zvukový design a multimediální technologie) a vyjádřila souhlas s jejich 

odesláním Národnímu akreditačnímu úřadu. 

RVH projednávala rovněž společnou kontrolní zprávu bakalářského studijního programu Norský jazyk, 

literatura a kultura a navazujícího magisterského studijního programu Nordistika (tyto programy jsou 

předmětem institucionální akreditace). 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU bere na vědomí kontrolní zprávu k bakalářskému studijnímu programu 

Norský jazyk, literatura a kultura a navazujícímu magisterskému studijnímu programu Nordistika, 

předloženou Filozofickou fakultou MU na základě usnesení Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 

19. června 2018 a 18. května 2021. Současně Rada pro vnitřní hodnocení MU důrazně doporučuje 

nadále posilovat personální zabezpečení programu a relevantní tvůrčí výkon; na tyto aspekty studijního 

programu bude zaměřena pozornost při reakreditaci. 
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Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 10 

Pro: 10 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

 

6. Změny garantů studijních programů Farmaceutické a Filozofické fakulty 

 

RVH projednala a vzala na vědomí předložené změny garantů studijních programů. 

 Fakulta Studijní program Typ Původní garant Nový garant 

FaF Farmacie M doc. PharmDr. Kateřina 

Kubová, Ph.D. 

prof. PharmDr. Karel 

Šmejkal, Ph.D. 

FaF Pharmacy M doc. PharmDr. Kateřina 

Kubová, Ph.D. 

prof. PharmDr. Karel 

Šmejkal, Ph.D. 

FF Francouzský jazyk 
a literatura 

B Mgr. Petr Vurm, Ph.D. doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. 

FF Překladatelství 
románských 
a germánských jazyků 

N prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. doc. Mgr. Aleš Urválek, 
Ph.D. 

 

 

7. Stanovení termínů jednání RVH v roce 2022 

 

Členům RVH byly oznámeny termíny konání zasedání na příští kalendářní rok, a to 18. ledna 2022, 

22. února 2022, 22. března 2022, 26. dubna 2022, 24. května 2022, 21. června 2022, 13. září 2022 

(v době zpracování zápisu byl termín v návaznosti na změny v kalendáři pana rektora upraven na 

20. září 2022), 25. října 2022, 22. listopadu 2022 a 6. prosince 2022. Termíny byly zveřejněny na 

webových stránkách RVH, kde budou také s předstihem uvedeny jejich případné změny. 

 

8. Různé 

 

RVH předběžně diskutovala závěry vnitřního hodnocení bakalářského studijního programu FF MU 

Vietnamistika a pověřila místopředsedu prof. Rabušice vyžádáním doplňujících informací od vedení 

FF MU. 
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Příští jednání se uskuteční v úterý 7. prosince 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. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. Lékařská fakulta MU 

doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. Lékařská fakulta MU 

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Lékařská fakulta MU 

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

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Lékařská fakulta MU 

Mgr. Jana Sedláková Lékařská fakulta MU 

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. Farmaceutická fakulta MU 

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. Farmaceutická fakulta MU 

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. Farmaceutická fakulta MU 

doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc. Farmaceutická fakulta MU 

Ing. Erika Moudrá Farmaceutická fakulta MU 

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

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

Mgr. Tereza Kosnarová Venerová Filozofická fakulta MU 

Mgr. Et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

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

Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

Mgr. Martina Lužná  Pedagogická fakulta MU 

 


