
 

 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 24. října 2017 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

Program: 

1. Projednání záměrů vzniku studijních programů předložených Filozofickou fakultou: 

Vietnamistika, bakalářský prezenční; 

Syntax, Phonology and their Interface, doktorský prezenční; 

Psychologie, navazující magisterský prezenční. 

2. Návrhy akreditačních formulářů 

3. Vnitřní předpis Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů – informace k 

novelizaci přechodných ustanovení 

4. Různé 

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

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále pouze 

„RVH“) a představil program a cíle zasedání. 

1. Projednání záměrů vzniku studijních programů 

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. Bakalářský studijní program Vietnamistika 

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

předkládaný záměr vzniku studijního programu. Uvedl, že se sice jedná o zcela nový studijní program, 

fakulta však již má zkušenosti s pořádáním dílčích odborných kurzů tohoto zaměření. Doplnil, že co 

do personálního zabezpečení jsou  navrženi akademičtí pracovníci, kteří mají odpovídající publikační 

činnost a grantový výkon.  

V následné diskuzi se členové RVH věnovali zejména zamýšlené struktuře studijního programu, 

úrovni personálního zabezpečení pro kvalitní uskutečňování studijního programu a zamýšlenému 

profilu absolventa. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 odst. 5 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 

hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje záměr vzniku bakalářského studijního programu 

Vietnamistika, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený dne 13. října 2017 Filozofickou fakultou 

MU v navrženém znění, a současně uvádí následující doporučení pro zpracování návrhu vzniku 

studijního programu: 

a) za účelem dosažení odpovídajícího profilu absolventa strukturovat návrh jako bakalářský 
studijní program se standardní dobou studia v délce čtyř let a 

b) ve výstupech z učení studijního programu významně posílit jazykové dovednosti absolventa 
nezbytné pro jeho předpokládané budoucí uplatnění, v souladu s tím navrhnout odpovídající 
strukturu studijních předmětů. 
 



 

 

Hlasování o návrhu:  

Čl. 7 Jednacího řádu RVH: Návrh RVH je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů RVH. 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. Schváleným hodnotitelům bude zpřístupněn záměr vzniku 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. 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. Uvedl, že díky vědeckému zaměření studijního 

programu má Filozofická fakulta možnost vybudovat pracoviště světového významu a zapojit 

renomované zahraniční odborníky. Petr Karlík, navrhovaný garant studijního programu, doplnil 

představení o informace pro posouzení vědeckého významu zamýšleného studijního programu. 

V následné diskuzi se členové RVH věnovali zejména předpokládané poptávce uchazečů, zamýšlené 

struktuře studijního programu, zakotvení v kontextu obdobných studijních programů na Filozofické 

fakultě a v kontextu budoucí strategie Filozofické fakulty pro filologické studijní programy. 

RVH navrhla, aby byly prověřeny možnosti zařazení obsahu zamýšleného  studijního programu jako 

studijního plánu se specializací v rámci odpovídajícího doktorského studijního programu. 

 Rada pro vnitřní hodnocení MU bude pokračovat v projednání záměru vzniku doktorského studijního 

programu Syntax, Phonology and their Interface na svém zasedání dne 21. listopadu 2017. Za účelem 

posouzení tohoto záměru žádá Rada pro vnitřní hodnocení MU předkladatele o předložení návrhu 

budoucí struktury doktorských studijních programů v oblasti vzdělávání Filologie.  

III. Navazující magisterský studijní program Psychologie 

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

předkládaný záměr vzniku studijního programu, aktuální strukturu studia psychologie na Filozofické 

fakultě a  aktuální vývoj personálního zabezpečení studia psychologie. 

Vzhledem k nutnosti vyjasnit otázky personálního zabezpečení zamýšleného studijního programu 

RVH uvedla, že pro řádné rozhodnutí je nezbytné projednání věci za účasti navrhovaného garanta 

studijního programu. 

Rada pro vnitřní hodnocení MU projedná záměr vzniku studijního programu za účasti navrhovaného 

garanta studijního programu na svém zasedání dne 21. listopadu 2017.  

2. Návrhy akreditačních formulářů 

Jakub Vykydal (Odbor pro kvalitu RMU) představil poslední sérii návrhů formulářů pro schvalování a 

akreditaci studijních programů na MU: 

a) Přeměna studijního oboru na studijní program – sebehodnoticí zpráva a vyjádření 

hodnotitele (doktorské studijní programy); 



 

 

b) Vznik nového studijního programu – sebehodnoticí zpráva a vyjádření hodnotitele 

(bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy), žádost o schválení studijního 

programu. 

Návrhy akreditačních formulářů budou upraveny v návaznosti na výstupy diskuze, poskytnuty 

fakultám ke spuštění akreditačních procesů a zveřejněny na webových stránkách Rady pro vnitřní 

hodnocení. 

3. Vnitřní předpis Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů – informace 

k novelizaci přechodných ustanovení 

Donika Zůbková (Odbor pro kvalitu RMU) představila navrhovanou novelizaci vnitřního předpisu 

Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů. Při přípravě podrobného harmonogramu 

pro schvalování přeměn studijních oborů na studijní programy upozornili zástupci fakult na 

problematické dopady přechodných ustanovení vnitřního předpisu. Navrhované řešení by zejména 

umožnilo fakultám paralelní uskutečňování dosavadního studijního oboru a nově schváleného 

studijního programu na dobu, která je dle uvážení fakulty nezbytná k řádnému převedení studentů 

do nového studijního programu, maximálně však do doby skončení platnosti původní akreditace. 

Návrh novelizace bude v úterý 24. října předložen do připomínkového řízení pro vedení MU a fakult.  

4. Různé 

Petr Černikovský (Odbor pro kvalitu RMU) otevřel téma ukončování studia v bakalářském studijním 

programu. Na základě § 45 odst. 3 zákona o vysokých školách je součástí státní závěrečné zkoušky 

zpravidla obhajoba bakalářské práce. Lze si představit, že ve specifických studijních programech může 

být součástí státní závěrečné zkoušky alternativa bakalářská práce, například v případě studijních 

programů s profesně zaměřeným profilem klauzura zpracovávající příklad z praxe. Členové RVH 

podotkli, že vhodnost formy státní závěrečné zkoušky je potřeba posoudit individuálně v závislosti na 

konkrétní předložený návrh studijního programu, vždy s ohledem na obsah a cíle studijního 

programu. 

Michal Bulant, prorektor pro studium a informační technologie MU, seznámil členy RVH s iniciativou 

České konference rektorů novelizovat zákon o vysokých školách. Cílem této iniciativy je dosáhnout 

prodloužení platnosti stávajících akreditací studijních programů na dobu dostudování studentů. 

Další řádné zasedání RVH se uskuteční v úterý 21. listopadu od 9 hodin ve velké zasedací místnosti 

rektorátu MU.  

 

Zapsali: Mgr. Zdeněk Ježek, Mgr. Donika Zůbková 

 

 

Schválil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

 

  



 

 

Přílohy 

Přijaté usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 odst. 5 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 

hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje záměr vzniku bakalářského studijního programu 

Vietnamistika, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený dne 13. října 2017 Filozofickou fakultou 

MU v navrženém znění, a současně uvádí následující doporučení pro zpracování návrhu vzniku 

studijního programu: 

a) za účelem dosažení odpovídajícího profilu absolventa strukturovat návrh jako bakalářský 
studijní program se standardní dobou studia v délce čtyř let a 

b) ve výstupech z učení studijního programu významně posílit jazykové dovednosti absolventa 
nezbytné pro jeho předpokládané budoucí uplatnění, v souladu s tím navrhnout odpovídající 
strukturu studijních předmětů. 

 


