
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU dne 26. září 2017 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost RMU, Brno 

 

Program: 

1. Návrhy akreditačních formulářů 

2. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Masarykovy univerzity 

3. Různé 

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

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení 

(dále pouze „RVH“), který následně představil agendu a cíle zasedání. 

1. Návrhy akreditačních formulářů 

Ladislav Rabušic uvedl diskuzi přehledem jednotlivých formulářů a dalších podkladů k 

jednání, které jsou součástí chystaných akreditačních procesů. Byl diskutován návrh 

sebehodnoticí zprávy k přeměně bakalářského a magisterského studijního oboru na 

studijní program, upravený v návaznosti na podněty členů RVH obdržené na zasedání ve 

dnech 13. a 14. září 2017. 

Dále byly připomínkovány formuláře klíčové pro zapojení hodnotitele přeměny studijního 

oboru na studijní program, a sice návrh na hodnotitele, určený k předložení 

místopředsedovi RVH ze strany fakulty, a vyjádření hodnotitele, zahrnující otázky 
vycházející ze Standardů kvality studijních programů MU. Potřeba vytvoření formuláře pro 

vyjádření hodnotitele byla formulována ze strany RVH na zasedání ve dnech 13. a 14. září 

2017, aby RVH při rozhodování o studijních programech měla k dispozici hodnocení 

experta z daného oboru ohledně naplnění standardů.  

Dalšími diskutovanými formuláři byly návrh na garanta studijního programu a studie 

proveditelnosti, která bude předkládána RVH v případě vzniku zcela nových studijních 

programů (tedy takových, na kterých se nebude vztahovat přeměna). 

Návrhy akreditačních formulářů budou upraveny v návaznosti na výstupy diskuze a 

poskytnuty fakultám ke spuštění akreditačních procesů. 

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

činností Masarykovy univerzity 

Šárka Řehořová, ředitelka pro strategii MU, představila k projednání návrh zprávy o 

vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy 

univerzity (dále jen „zpráva“), která popisuje dosažené kvalitativní výstupy MU v oblasti 

vzdělávací a tvůrčí činnosti a opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků (ve 

smyslu § 77b odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách).  
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Ladislav Rabušic uvedl, že zpráva je součástí písemné žádosti o institucionální akreditaci. 

RVH návrh zprávy projednala a členové nevznesli k jejímu znění žádné připomínky. 

Ladislav Rabušic informoval, že její návrh bude nyní předložen předsedou RVH 

k projednání Vědecké radě MU a následně ke schválení Akademickému senátu MU. 

Doplnil, že další součást žádosti o institucionální akreditaci, sebehodnotící zpráva 

popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků vyplývajících z příslušných 

standardů pro akreditace, včetně požadavků týkajících se finančního, materiálního a 

dalšího zabezpečení činnosti MU a jeho rozvoje, bude předložena RVH k projednání na 

zasedání dne 21. listopadu 2017. 

3. Různé 

Michal Bulant, prorektor pro studium a informační technologie, a Petr Černikovský, ředitel 

pro kvalitu RMU, informovali členy RVH, že aktuálně probíhají schůzky s vedeními fakult o 

harmonogramu přeměn a nové struktuře studijní nabídky. Mikuláš Bek, rektor a předseda 

RVH, informoval, že v příštím týdnu se na MU uskuteční schůzka zástupců veřejných 

vysokých škol nabízejících studijní programy v oblasti učitelství s cílem nalézt řešení pro 

standardy učitelských studijních programů, které budou akceptovatelné ze strany 

reprezentace vysokých škol i zástupců ministerstva. 

Další řádné zasedání RVH se uskuteční v úterý 24. října od 9 hodin ve velké zasedací 

místnosti rektorátu.  

 

Zapsala: Mgr. Donika Zůbková 

 

 

 

Schválil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

 


