
 

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 28. února 2017 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Místo jednání: Velká zasedací místnost RMU, Brno 

 

Program:  

 Aktuální agenda v rámci zajišťování kvality na MU 

 Školení k práci v online skupině Rady pro vnitřní hodnocení 

 Návrh vnitřního předpisu MU - jednacího řádu RVH 

 Návrh vnitřního předpisu MU - schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 

programů Masarykovy univerzity 

 Výhled činnosti RVH 

 

Úvodem přítomné přivítal prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., místopředseda Rady pro 

vnitřní hodnocení (dále pouze „RVH“), uvedl plánovaný program a představil cíle 

zasedání.  

 

1. Aktuální agenda v rámci zajišťování kvality na MU 

Místopředseda RVH úvodem shrnul, jaké vnitřní předpisy a další dokumenty budou v 

součinnosti s RVH vypracovány, aby MU naplnila požadavky zákona a mohla předložit 

žádost o institucionální akreditaci, zejména: 

 Vnitřní předpis o schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů 

Masarykovy univerzity 

 Jednací řád RVH 

 Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností na Masarykově univerzitě 

 Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností vysoké školy. 

Poté přítomné informoval o činnosti v oblasti zajišťování kvality na MU od lednového 

zasedání RVH:  

 Příprava předpisů vnitřního zajišťování kvality 

 Připomínkování metodických návrhů Národního akreditačního úřadu 

 Příprava vnitřního prostředí pro fungování RVH (online komunikace aj.) 

 Výběr koordinátorů pro kvalitu na fakultách (aktivní od dubna 2017) 

 Schůzka s partnery z řad vysokých škol v rámci centralizovaného rozvojového 

projektu (CRP). 

 

2. Školení k práci v online skupině Rady pro vnitřní hodnocení 

PhDr. Jan Sebastian Novotný, Ph.D., zástupce divize péče o uživatele Ústavu 

výpočetní techniky (ÚVT) MU, seznámil přítomné se základními funkcemi nástrojů 

Open Office užitečných pro práci členů ve skupině Rada pro vnitřní hodnocení – 

zejména kalendář, sdílené dokumenty a poznámkový blok. Technická a informační 

podpora ÚVT k práci v online prostředí bude členům RVH průběžně dostupná. 
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3. Jednací řád RVH 

Místopředseda RVH a Mgr. Donika Zůbková z Odboru pro kvalitu RMU 

představili návrh na úpravu návrhu jednacího řádu v návaznosti na připomínky členů 

RVH. Předmětem diskuze byly zejména následující body: 

 Lhůta pro předkládání návrhů týkajících se studijních programů – otázka její 

potřebnosti a rozsahu 

 Umožnění zastupování předsedy RVH výkonným místopředsedou 

 Otázka veřejnosti či neveřejnosti zasedání – členové vyjádřili jasnou preferenci 

veřejnosti zasedání s tím, že v odůvodněných případech může být část jednání 

neveřejná 

 Vymezení osob odlišných od členů RVH s právem kdykoliv na zasedání 

vystoupit  

 Počet členů potřebných pro usnášeníschopnost a přijímání rozhodnutí RVH 

 Forma podnětů vztahujících se k uskutečňování studijních programů – členové 

se shodli, že podněty mohou být podávány v jakékoliv formě (písemná i ústní) 

 

Návrh jednacího řádu upravený v návaznosti na projednání bude členům zpřístupněn 

v online skupině k případným komentářům. V průběhu března 2017 bude jednací řád 

postoupen do připomínkového řízení MU a v dubnu ke schválení Akademickému senátu 

MU. Následně bude předložen k registraci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR (dále jen „MŠMT“). 

 

4. Vnitřní předpis o schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 

programů Masarykovy univerzity 

V návaznosti na již projednané teze vnitřního předpisu byli členové RVH seznámeni 

s návrhem paragrafovaného znění, ke kterému před zasedáním uplatnili připomínky. 

Předmětem diskuze byly zejména následující body: 

 Příprava přechodných ustanovení pro účely přeměny stávajících studijních 

programů v souladu s vládním nařízením o standardech pro akreditace 

 Proces vzniku studijního programu a otázka jeho možného zjednodušení 

 Programové rady fakult  

 Externí hodnotitelé v procesech zajišťování kvality  

 Roční vnitřní hodnocení studijních programů 

 

Návrh vnitřního předpisu s vypořádáním připomínek bude členům zpřístupněn v online 

skupině k případným dalším komentářům. V průběhu března 2017 bude předpis 

postoupen do připomínkového řízení MU a v dubnu ke schválení Akademickému senátu 

MU. Následně bude předložen k registraci MŠMT. 

 

5. Výhled činnosti RVH 

Místopředseda RVH shrnul výhled programu RVH pro příští zasedání: 

 Opětovné projednání vnitřního předpisu o schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů Masarykovy univerzity 

 Projednání návrhu Standardů kvality studijních programů MU 

 Projednání tezí Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností na Masarykově univerzitě 



3 
 
 

V souvislosti s utvářením agendy RVH a požadavky zákona budou předmětem některého 

z následujících zasedání rovněž: 

 Metodické dokumenty NAÚ pro tvorbu studijních programů 

 Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností vysoké školy. 

 Tvorba metodických pokynů RVH 

Závěr: Další zasedání RVH je naplánováno na úterý 28. března 2017 ve velké zasedací 

místnosti RMU. V mezidobí budou moci členové RVH připomínkovat upravené verze 

projednávaných vnitřních předpisů v rámci online skupiny.  

 

Zapsaly: Mgr. Ing. Kateřina Švestková, Ph.D., Mgr. Donika Zůbková  

 

 

Schválil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

 

 

 


