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Poslání univerzity

Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, 
které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti a 
respektuje hodnoty, na nichž je univerzita založena.
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Hodnoty univerzity
Masarykova univerzita od svého založení po vzniku Československé republiky ve své 
činnosti respektovala a vyznávala hodnoty, jež byly základem republikánského a 
demokratického étosu doby jejího počátku. Tyto hodnoty dodnes tvoří základ její vnitřní 
kultury a jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity. Těmito hodnotami jsou:

Svoboda, respektovaná a obhajovaná jako princip vnitřního uspořádání univerzity 
ve formě akademické svobody bádání či svobody volby vlastního profilu kurikula 
studenty, ale také jako princip institucionální autonomie univerzity vůči státu a 
společenský imperativ.

Úcta k pravidlům zakládajícím rovnost příležitostí a transparentnost fungování 
instituce, jež se projevuje ve studijní legislativě, vnitřním administrativním a 
ekonomickém nastavení i úsilí o potírání plagiátorství.

Zodpovědnost, chápaná ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role 
univerzity, zdůrazňující její úlohu jako spolutvůrce veřejného mínění a aktivního 
účastníka veřejné diskuse, ale také jako významného aktéra v přenosu vědění či 
technologií do praxe či poskytovatele veřejné služby a univerzity otevřené i 
znevýhodněným či minoritním skupinám. Směrem dovnitř je individuální 
zodpovědnost za vlastní volbu a strukturaci kurikula elementárním principem 
fungování otevřeného a vnitřně svobodného studijního prostředí.
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Vize
Masarykova univerzita chce být v roce 2015:

univerzitou s mezinárodně respektovaným výzkumným programem, zřetelným profilem a 
špičkovou infrastrukturou a výsledky výzkumu viditelnými v evropském měřítku;

univerzitou, na níž je kvalitní výuka uskutečňována v souladu s mezinárodními trendy 
vysokoškolského vzdělávání, které ji učiní atraktivní pro studenty ve středoevropském regionu; 
univerzitou, jež chce být v očích veřejnosti vnímána v souladu se svou tradicí jako jedna ze 
špičkových českých univerzit, poskytující svým absolventům vzdělání celoživotní hodnoty;

univerzitou, jejíž názor bude v českém prostředí respektovaným vůdčím hlasem v oblasti 
vývoje vysokého školství a výzkumu;

univerzitou, jež bude významně angažována v partnerských vztazích se vzdělávacími a 
výzkumnými institucemi, podniky a veřejnými institucemi s cílem podpořit relevanci a uplatnění 
výsledků akademických činností v širší společnosti;

univerzitou, jež bude atraktivním zaměstnavatelem v národním a středoevropském měřítku, a 
cílenou personální politikou bude podporovat kvalifikační růst současných zaměstnanců i 
získávání kvalitních pracovníků zvenčí, zvláště zahraničních;

univerzitou aktivně zapojenou do mezinárodních kooperací v evropském i světovém měřítku.



Cíle pilotního projektu hodnocení kvality

V letech 2008 a 2009 se na MU v rámci rozvojového projektu „Hodnocení kvality 
studijních oborů na MU“ uskutečnilo zhodnocení vybraných studijních oborů (3 obory v 
roce 2008, 9 oborů v roce 2009). 

Hodnocení studijních oborů podle metodiky rozvíjené v rámci projektu v letech 2008 a 
2009 je v podstatné míře založeno na ověřování, zda obsahová struktura a pedagogické 
prostředky (metody výuky a metody hodnocení studentů) jsou způsobilé naplnit 
vzdělávací cíle daného oboru, které jsou vyjádřeny profilem kvalifikace (absolventa) a 
v operacionalizované podobě výstupy z učení oboru, na něž navazují výstupy z učení 
jednotlivých předmětů. 

Ambicí zavádění metody hodnocení studijních oborů je (a mělo by být), aby studijní 
obory na MU byly uskutečňovány v podobě, která je výsledkem vědomého a strategicky 
orientovaného rozhodnutí příslušného týmu akademických pracovníků o vzdělávacích 
cílech, které berou v úvahu i širší společenský kontext jednotlivých oborů, a aby 
existoval proces podporující koordinované úvahy o průběžném zlepšování jednotlivých 
oborů.

5



Východiska metodiky

využití procesu sebehodnocení – hodnocení studijních oborů by 
mělo být založeno v prvé řadě na sebehodnocení, tzn. na počátku 
procesu hodnocení bude stát sebehodnotící zpráva daného oboru.  
hodnocení na úrovni studijních oborů – hodnocení se typicky 
zaměřuje na úroveň studijních programů - vzhledem k nevyjasněné 
struktuře programů a oborů, která v českém prostředí existuje, je 
jako základní jednotka hodnocení na MU navržen studijní obor 
účast externích partnerů - má-li být zabezpečena kvalita studijních 
programů/oborů, je nezbytné, aby se na jejich tvorbě nepodílela 
pouze zainteresovaná pracoviště univerzity, nýbrž profesní nebo jiné 
odborné instituce mimo Masarykovu univerzitu a také zaměstnavatelé
stanovení vzdělávacích cílů (learning outcomes) - termínem 
learning outcomes se myslí soubor znalostí, dovedností, schopností, 
přístupů a porozumění, které by si student měl osvojit v rámci dané 
vzdělávací jednotky (např. kurz, program, modul). 



Etapy procesu hodnocení studijního oboru 

Sebehodnotící zpráva SO 

a strategie dalšího rozvoje

Posouzení týmem 

hodnotitelů

Hodnotící zpráva a 

návrh doporučení 

pro další rozvoj

Revize, zapracování 

připomínek

Příprava akreditačních 

materiálů směrem k 

AK nebo udělení 

vnitřní akreditace



Výsledky projektu

dílčím cílem v roce 2009 bylo rozšíření procedury na všechny fakulty a rozšiřování 
zkušeností s procesem hodnocení v širším okruhu akademické veřejnosti

společné hodnocení jednotlivých stupňů a forem studia tak, aby bylo možno 
lépe analyzovat souvislosti v rámci celého studia (např. porovnávat profily absolventů 
jednotlivých stupňů v návaznosti na rámce kvalifikací nebo srovnávat prezenční a 
kombinovanou formu)

jmenování zástupců fakult do Rady pro studijní programy jako zastřešujícího 
orgánu pro hodnocení kvality studijních oborů

jmenování koordinátorů pro kvalitu studia na fakultách

byl vytvořen Manuál tvorby a hodnocení studijních oborů a na stránkách Odboru 
pro strategii vznikl „informační portál“ k dané problematice obsahující informace k 
principům formulace výstupů z učení, psaní SWOT analýz či Národní soustavě kvalifikací 
(http://strategie.rect.muni.cz/?cs/Hodnoceni-studijnich-oboru).
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Model organizačního uspořádání
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