
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. února 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1. Projednání záměrů vzniku studijních programů: 

 Mediální a žurnalistická studia, doktorský v prezenční a kombinované formě, v českém a 

anglickém jazyce, předkládaný Fakultou sociálních studií 

 Klinická psychologie, doktorský v prezenční a kombinované formě, v českém a anglickém 

jazyce, předkládaný Fakultou sociálních studií 

 Embryolog ve zdravotnictví, magisterský v prezenční formě, předkládaný Lékařskou 

fakultou 

 Osobní a kondiční trenér, bakalářský v prezenční a kombinované formě, předkládaný 

Fakultou sportovních studií. 

2. Postup při schvalování přeměny studijního oboru na studijní program  

3. Různé 

 

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

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále „RVH“), 

a představil program a cíle zasedání. Rektor MU Mikuláš Bek, předseda RVH, dále předal jmenovací 

dekret Emanuelu Hurychovi, který nahradil předchozího zástupce Fakulty sportovních studií v RVH. 

Mikuláš Bek upozornil na zápis z lednového zasedání Rady Národního akreditačního úřadu1, ve 

kterém bylo diskutováno téma publikační činnosti garantů programů v kontextu studie institutu 

CERGE-EI. Ta navrhla kritéria hodnocení vědeckých časopisů na základě několika kritérií, zejména 

výše podílu autorů z domácí instituce či státu, ve kterém je časopis vydáván. 

1.  Projednání záměrů vzniku studijních programů 

Doktorský studijní program Mediální a žurnalistická studia (dále „FSS“). 

Program představil děkan FSS Břetislav Dančák, který se vyjádřil zejména k postavení předloženého 

programu ve struktuře studijní nabídky FSS, a navrhovaný garant David Šmahel. Ten komentoval 

zejména personální zajištění programu, které je obdobně jako na jiných pracovištích v ČR i v Evropě 

složeno nejen z odborníků na mediální studia, ale i z pracovníků habilitovaných v příbuzných oborech, 

zejména sociologie či psychologie.  

V následné diskusi se členové RVH věnovali otázce zapojení doktorských studentů do vedení 

závěrečných prací, plánované proporci českých a zahraničních studentů a požadavkům standardů 

kvality studijních programů na garanty doktorských studijních programů. 

Návrh usnesení: 

                                                             
1 Dostupné z: https://www.nauvs.cz/attachments/article/144/Zapis_RNAU_20180118.pdf. 



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

kvality studijních programů MU schvaluje záměr vzniku doktorského studijního programu Mediální a 

žurnalistická studia v prezenční a kombinované formě, v českém a anglickém jazyce, včetně návrhu 

panelu hodnotitelů, předložený dne 15. 1. 2018 Fakultou sociálních studií MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Doktorský studijní program Klinická psychologie 

Program představil děkan FSS Břetislav Dančák a navrhovaný garant Zbyněk Vybíral. Ten doplnil 

představení navrhovaného studijního programu, komentoval personální zabezpečení a publikační 

činnost jednotlivých pracovníků podílejících se na studijním programu. 

V diskusi členové RVH diskutovali zejména riziko vzniku duplicity s již existujícím doktorským 

programem Klinická psychologie, uskutečňovaným Filozofickou fakultou v případě schválení 

předkládaného záměru vzniku. Dále byla diskutována otázka celkové struktury doktorských studijních 

programů v oblasti psychologie. Členové RVH v závěru diskuze navrhli, aby finálnímu rozhodnutí o 

schválení záměru vzniku studijního programu předcházelo jednání děkanů Fakulty sociálních studií a 

Filozofické fakulty, na kterém se vyjasní obsah a podmínky spolupráce na uskutečňování doktorských 

studijních programů v oblasti psychologie. 

Vojtěch Kyselý odešel. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU bude pokračovat v projednávání záměru vzniku doktorského 

studijního programu Klinická psychologie na zasedání dne 20. 3. 2018, aby poskytla prostor pro 

jednání děkanů Fakulty sociálních studií MU a Filozofické fakulty MU o možnostech spolupráce při 

uskutečňování doktorských studijních programů v oblasti psychologie. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

Vojtěch Kyselý se vrátil, Mikuláš Bek odešel. 

 

Magisterský studijní program Embryolog ve zdravotnictví 



Program představila proděkanka Lékařské fakulty (dále jen „LF“) Kateřina Kaňková a navrhovaný 

garant Aleš Hampl, který vysvětlil důvody vzniku programu. V současnosti v ČR neexistuje podobný 

pregraduální program, avšak poptávka po odbornících na asistovanou reprodukci roste. Ve světě je 

jen osm vysokých škol, které se tomuto tématu věnují. 

V diskusi se členové RVH věnovali otázce, proč je program koncipován jako pětileté magisterské 

studium a nikoliv ve struktuře tříletého bakalářského a dvouletého navazujícího magisterského 

studia. Dle garanta chce LF uskutečňovat výrazně lékařsky orientovaný program, absolventi jiných 

programů by proto neměli adekvátní přípravu; poslední dva roky navrhovaného programu jsou navíc 

téměř kompletně věnované praxi. 

 

Návrh usnesení: 

 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 

Embryolog ve zdravotnictví, včetně návrhu panelu hodnotitelů,  předloženého dne 21. 12. 2017 

Lékařskou fakultou MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bakalářský studijní program Osobní a kondiční trenér 

Program představil proděkan Fakulty sportovních studií (dále jen „FSpS“) Jiří Nykodým a navrhovaný 

garant Jan Cacek. Potřebu programu odůvodnili zejména požadavky trhu, v ČR zatím program 

obdobného zaměření neexistuje. Dosud existující navazující magisterský program se zabývá hlavně 

vrcholovým sportem, navrhovaný bakalářský program cílí na sportovní aktivity široké veřejnosti. 

V následné diskuzi se členové RVH věnovali budoucí struktuře bakalářského studia na FSpS. 

Návrh usnesení: 

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

kvality studijních programů MU schvaluje záměr vzniku bakalářského studijního programu Osobní a 

kondiční trenér v prezenční a kombinované formě, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený dne 

29. 1. 2018 Fakultou sportovních studií. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 



Usnesení bylo přijato. 

 

2. Postup při schvalování přeměn studijního oboru na studijní program 

Ladislav Rabušic představil návrh organizačního postupu při schvalování přeměn studijních oborů na 

studijní programy. Klíčovou roli bude hrát zpravodaj RVH, který předloží návrh usnesení o příslušném 

studijním programu. Rovněž členové RVH diskutovali nad aktuálním návrhem harmonogramu pro 

přeměny, jež budou pravděpodobně předloženy v období jaro 2018. 

3.           Různé 

Následně RVH přistoupila k hlasování o usnesení, zda má být vyjádření hodnotitele součástí 

dokumentů, které jsou předkládány RVH spolu s návrhem přeměny studijního oboru na studijní 

program. 

Návrh usnesení: 

Vyjádření hodnotitele je podkladem pro rozhodování Rady pro vnitřní hodnocení MU o návrhu 

přeměny studijního oboru na studijní program. Předkládá-li fakulta návrh přeměny, zahrnuje tento 

návrh také vyjádření hodnotitele.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Petr Černikovský, ředitel pro kvalitu RMU, pozval členy RVH na konferenci Hodnocení kvality 

vysokých škol, která se uskuteční 10.–11. května v Telči a bude věnována prvním zkušenostem 

vysokých škol s proměnou studijních programů po novele zákona o vysokých školách. 

Členové RVH byli seznámeni s doplňkovými termíny zasedání RVH z důvodu předpokládané zátěže 

s projednáváním přeměn studijních oborů na studijní programy: 22. května a 12. června 2018. 

 

Další zasedání RVH se uskuteční 20. 3. 2018 ve velké zasedací místnosti RMU.   
 
Zapsal: Zdeněk Ježek 

 

 

 

Schválil: Ladislav Rabušic   



Příloha: 

Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 

 

 Přítomen Nepřítomen 

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

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. X  

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. X  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. X  

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

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. X  

doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. 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.  Omluven 

 

Prezenční listina hostů 

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

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Lékařská fakulta  

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. Lékařská fakulta  

Mgr. Jana Sedláková Lékařská fakulta 

Ing. Luděk Kašpárek Lékařská fakulta  

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Fakulta sportovních studií 

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. Fakulta sportovních studií 

Mgr. Tomáš Kalina Fakulta sportovních studií 

 


