
 

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 21. listopadu 2017 

 

Přítomni:  Členové Rady pro vnitřní hodnocení dle prezenční listiny (v příloze) 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro studium a informační technologie 

Zástupci Filozofické fakulty MU:  

PhDr. Iva Burešová, Ph.D. 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. 

doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.  

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 

 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1. Pravidla pro tvorbu doktorských studijních programů; 

2. Projednání záměrů vzniku studijních programů předložených Filozofickou fakultou: 

Syntax, Phonology and their Interface, doktorský prezenční; 

Psychologie, navazující magisterský prezenční; 

3. Projednání návrhu žádosti Masarykovy univerzity o institucionální akreditaci; 

4. Různé. 

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

 
Úvodem přítomné přivítal místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen „RVH“) 

Ladislav Rabušic a představil program a cíle zasedání. Rovněž předal jmenovací dekret 

Zbyňku Vybíralovi, který byl jmenován do funkce člena RVH v důsledku zániku funkce 

Martina Vaculíka. 

Místopředseda RVH Ladislav Rabušic otevřel dále otázku, zda o záměrech vzniku 

studijních programů předložených k projednání podle bodu 2 programu bude RVH 

hlasovat veřejně. Poukázal na čl. 7 odst. 2 Jednacího řádu RVH, který uvádí, že hlasování 

je „veřejné, neusnese-li se RVH, že v dané věci rozhodne tajným hlasováním.“ 

Návrh usnesení: 

RVH rozhodne ve věci záměrů vzniku studijních programů předložených k projednání 

podle bodu 2 programu tajným hlasováním. 

Hlasování o návrhu:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 Usnesení bylo přijato. 
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1. Pravidla pro tvorbu doktorských studijních programů 

 

Ředitel pro kvalitu MU Petr Černikovský seznámil členy RVH s návrhem pravidel pro 

tvorbu doktorských studijních programů, který byl schválen na poradě vedení dne 30. 10. 

2017. V návaznosti na strukturu doktorských studijních programů řeší návrh také systém 

řízení doktorských studijních programů ze strany oborových rad a oborových komisí. 

Doplnil, že metodické pokyny Národního akreditačního úřadu pro tvorbu studijních 

programů se na doktorské studijní programy nezaměřují, nicméně vysokým školám je 

umožněno, aby si pravidla pro studijní plány v doktorském studiu samostatně upravily. 

Návrh pravidel pro tvorbu doktorských studijních programů je reakcí na zájem fakult MU, 

aby tato problematika byla rámcově na úrovni MU popsána. 

 

2. Projednání záměrů vzniku studijních programů předložených Filozofickou 

fakultou 

 

Záměry vzniku studijních programů byly předloženy dne 13. října 2017 prostřednictvím 

elektronické Úřadovny v Informačním systému z pověření děkana Filozofické fakulty MU 

Milana Pola. 

 

I. Doktorský studijní program Syntax, Phonology and their Interface 

 

Petr Kyloušek, proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty MU, představil 

členům RVH předkládaný záměr vzniku studijního programu spolu s variantním návrhem 

budoucí struktury doktorských studijních programů v oblasti vzdělávání Filologie, o který 

RVH požádala za účelem posouzení tohoto záměru na zasedání dne 24. 10. 2017.  Uvedl, 

že v důsledku připravovaných reakreditací dojde pravděpodobně ke slučování některých 

z filologických oborů podle klíčů uvedených v jednotlivých variantách návrhu.   

 

V následné diskuzi se zástupci Filozofické fakulty spolu se členy RVH zabývali vhodným 

ukotvením obsahu zamýšleného studijního programu v rámci studijní nabídky 

filologických studijních oborů/programů na Filozofické fakultě s ohledem na skutečnost, 

je předkladatelé navrhují jeho uskutečňování v anglickém jazyce. Členové RVH se rovněž 

věnovali otázce udržitelnosti obsahu studijního programu z hlediska předpokládaného 

personálního zabezpečení, jelikož zahraniční akademičtí pracovníci zařazeni do 

uvažovaného personálního zabezpečení budou ve studijním programu působit na základě 

časově omezeného kontraktu. 

 

Zástupci Filozofické fakulty a členové RVH nalezli shodu na tom, že obsah zamýšleného 

studijního programu je vhodné realizovat jako studijní plán se specializací v rámci 

studijního programu General Linguistics uskutečňovaného v anglickém jazyce.  

 

Návrh usnesení: 

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

řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje obsahový záměr 

vzniku doktorského studijního programu Syntax, Phonology and their Interface 

v prezenční formě s doporučením, aby tento byl realizován jako studijní plán se 

specializací v rámci studijního programu General Linguistics. 

2. Současně navrhuje Filozofické fakultě, aby předložila návrh vzniku studijního 

programu General Linguistics se studijním plánem se specializací Syntax, 

Phonology and their Interface. 
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Hlasování o návrhu:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. Schváleným hodnotitelům bude zpřístupněn záměr vzniku 

studijního programu a doporučení Rady pro vnitřní hodnocení za účelem zpracování 

hodnoticích posudků. V návaznosti bude zpracován návrh vzniku studijního programu 

v souladu s čl. 15 odst. 7 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU. 

II. Navazující magisterský studijní program Psychologie 

 

Na zasedání RVH přišel člen RVH Josef Tomandl. 

Milan Pol, děkan Filozofické fakulty MU, představil členům RVH předkládaný záměr vzniku 

studijního programu v kontextu vývoje studijní nabídky oboru Psychologie na Filozofické 

fakultě MU. Jana Marie Havigerová, navrhovaná garantka studijního programu, doplnila 

představení o informace o dosavadním uskutečňování bakalářského studijního programu 

Psychologie a navrhované struktuře studia v navazujícím magisterském studijním 

programu Psychologie. 

V následné diskuzi místopředseda RVH Ladislav Rabušic upozornil na skutečnost, že 

studijní program Psychologie vede bezprostředně k možnosti výkonu regulované profese 

školního psychologa, a tak je předpokladem pro jeho schválení podle platných právních 

předpisů souhlasné stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále se 

členové RVH spolu se zástupci Filozofické fakulty MU zabývali otázkou dostatečnosti 

personálního zabezpečení zamýšleného studijního programu s ohledem na veškeré 

pracovní závazky akademických pracovníků a věkovou strukturu akademických 

pracovníků. Ze strany předkladatelů bylo avizováno, že v návaznosti na probíhající 

habilitace části akademických pracovníků dojde ke zlepšení současného stavu. Členové 

RVH dále diskutovali aktuální stav publikační činnosti akademických pracovníků, 

postavení studijního programu Psychologie v rámci celouniverzitní studijní nabídky a 

návrh panelu hodnotitelů záměru vzniku studijního programu. 

 

Návrh usnesení:  

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

řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje záměr vzniku 

magisterského studijního programu Psychologie v prezenční formě, předložený 

dne 13. 10. 2017 Filozofickou fakultou MU, a současně uvádí následující 

doporučení pro zpracování návrhu vzniku studijního programu: 

a. Zohlednit požadavky právních předpisů a metodických pokynů Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na studijní program Psychologie, jelikož 

vede bezprostředně k možnosti výkonu regulované profese školního 

psychologa (souhlasné stanovisko uznávacího orgánu a zařazení předmětů 

pedagogické a školní psychologie do studijního plánu); 

b. upravit cíle studia tak, že vedle možného akademického a výzkumného 

uplatnění absolventů budou akcentovány další možnosti uplatnění v praxi; 

c. posílit personální zabezpečení studijního programu a odpovídající tvůrčí 

výkon. 
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2. Rada pro vnitřní hodnocení MU vrací k přepracování návrh členů panelu 

hodnotitelů. 

 

Hlasování o návrhu:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. Filozofická fakulta předloží nový návrh členů panelu hodnotitelů. V 

návaznosti bude zpracován návrh vzniku studijního programu v souladu s čl. 15 odst. 7 

vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. 

 

3. Projednání návrhu žádosti Masarykovy univerzity o institucionální 

akreditaci 

 

Ředitel pro kvalitu MU Petr Černikovský představil aktuální podobu návrhu žádosti o 

institucionální akreditaci a informoval členy RVH o možnosti materiál připomínkovat. 

Připomněl, že v případě schválení žádosti bude úkolem MU kontinuálně pracovat na 

rozvoji systému zajišťování kvality nejen studijních programů, ale i souvisejících činností 

MU. V této agendě bude klíčová role RVH.  

V následné debatě se členové RVH věnovali zejména sebehodnoticím zprávám k oblastem 

vzdělávání a zkušenostem MU s jejich zpracováním. 

 

4. Různé 

 

Místopředseda RVH Ladislav Rabušic informoval o aktuálně probíhajících procesech 

určování hodnotitelů přeměny studijních oborů na studijní programy. Ke dni zasedání 

RVH byli již určeni hodnotitelé ke 120 studijním programům. 

 

 

Závěr: Další zasedání RVH se uskuteční 12. 12. 2017 ve velké zasedací místnosti RMU.   

 

 

Zapsali: Zdeněk Ježek, Donika Zůbková 

 

 

 

 

Schválil: Ladislav Rabušic 
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Příloha: 

Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení 

 

 Přítomen Nepřítomen 

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  omluven 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.  omluven 

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. X  

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. X  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. X  

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. X  

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. X  

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. X  

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  X  

prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. X  

Mgr. Vojtěch Kyselý X  

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. X  

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. X  

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. X  

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. x  

 


