
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 18. září 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1) Projednání upravených záměrů vzniku předložených Filozofickou fakultou 
2) Projednání upravených návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy 

předložených rektorem na návrh Filozofické fakulty 
3) Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených rektorem 

na návrh Filozofické fakulty 
4) Různé 

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

Úvodem přítomné přivítal Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále „RVH“), 
jenž představil program a cíle jednání a sdělil členům RVH výsledky hlasování per rollam, které 
proběhlo na přelomu července a srpna 2018. Po udělení institucionální akreditace Národním 
akreditačním úřadem pro vysoké školství mohla Masarykova univerzita přistoupit k finálnímu schválení 
již dříve projednaných návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy. 

Michal Bulant, prorektor pro studium a informační technologie, představil členům RVH novelu 
vysokoškolského zákona, která prodloužila akreditace dosavadních oborů do roku 2024. I přes to bude 
Masarykova univerzita usilovat o to, aby studenti v co možná nejvyšší míře studovali již v nově 
akreditovaných studijních programech. 

 

1) Projednání upravených záměrů vzniku předložených Filozofickou fakultou 

Záměru vzniku magisterského studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka 
předkládaného Filozofickou fakultou.  

Navrhovaná garantka programu Hana Strachoňová reagovala na doporučení RVH z předchozího 
zasedání: na uskutečňování programu se bude podílet Katedra sociální pedagogiky PdF MU, došlo ke 
zpřesnění zadání závěrečných prací. Garantka také detailněji představila svou dosavadní pedagogickou 
a vědeckou činnost. 

Mojmír Dočekal, zástupce vedoucího Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU, ozřejmil důvody, proč je 
studium znakového jazyka pro lingvistiku zajímavé, a zdůraznil výjimečnou pozici, kterou FF MU zastává 
v této disciplíně v českém prostředí. 

Členové RVH se dále v diskusi věnovali požadavkům na garanta profesně orientovaných studijních 
programů, který musí vykazovat odpovídající tvůrčí činnost či mít zkušenosti z praxe. Členové rady se 
dále shodli na požadavku, že by garant studijního programu měl mít zpravidla zkušenosti s vedením 
závěrečných prací.  
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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 
Tlumočnictví českého znakového jazyka, včetně návrhu panelu hodnotitelů,  předložený dne 9. 8. 2018 
Filozofickou fakultou MU, a současně uvádí následující doporučení pro zpracování návrhu vzniku 
studijního programu: 

a. promítnout náležitě do návrhu vzniku profesní zaměření studijního programu. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Záměru vzniku magisterského studijního programu Zvukový design a multimediální technologie 
předkládaného Filozofickou fakultou. 

Navrhovaný garant programu Jozef Cseres reagoval na doporučení RVH z předchozího zasedání: 
program bude mít profesně zaměřený profil, byly upřesněny cíle studia a uplatnění absolventa. Dále 
se vyjádřil k postavení chystaného studijního programu v konkurenci dalších jihomoravských vysokých 
škol – připravovaný studijní program je interdisciplinárně zaměřen, zatímco ostatní školy nabízejí buď 
technicky či umělecky orientované programy. 

Členové RVH se dále v diskusi věnovali tématům zpracování diplomové práce, možným kombinacím 
s dalšími studijními programy a záměru tvůrců programu udílet akademický titul inženýr. Diskutována 
byla také otázka počtu externích vyučujících, kteří budou zaštiťovat technické předměty. Garant se 
dále vyjádřil k předpokládanému počtu uchazečů a zájmu studentů i zaměstnavatelů. 

Markéta Pitrová, prorektorka pro rozvoj, upřesnila členům RVH závazky Masarykovy univerzity 
vyplývající z projektového financování připravovaného studijního programu. 

 

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 Zvukový 
design a multimediální technologie, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený dne 15. 8. 2018 
Filozofickou fakultou MU a současně doporučuje, aby akademický titul v rámci navrženého studijního 
programu byl „magistr“ (ve zkratce Mgr.). 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

2) Projednání upravených návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy 
předložených rektorem na návrh Filozofické fakulty 

a. Bakalářský studijní program Teorie interaktivních médií 

Jana Horáková, navrhovaná garantka, reagovala na doporučení z červnového zasedání RVH: došlo k 
úpravě kreditové zátěže některých předmětů a k personálnímu posílení uskutečňujícího pracoviště. 
Rozvoj internacionalizace bude probíhat postupně, v současnosti na zahraniční pobyty vyjíždí přibližně 
čtvrtina studentů a na výuce na FF MU se pravidelně podílejí zahraniční vyučující.  

Ladislav Rabušic, zpravodaj RVH, ocenil zapracované změny a neměl další komentáře. 

V diskusi členové RVH nevznesli další připomínky. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Teorie 
interaktivních médií. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

b. Navazující magisterský studijní program Teorie interaktivních médií 

Jana Horáková, navrhovaná garantka, představila studijní program a úpravy, které provedla v závislosti 
na doporučeních z předchozího zasedání RVH. 

Ladislav Rabušic, zpravodaj RVH, ocenil zapracované změny a neměl další komentáře. 
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V diskusi členové RVH nevznesli nad rámec diskuse, která proběhla k analogickému bakalářskému 
studijnímu programu, další připomínky. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Teorie interaktivních médií. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

c. Bakalářský studijní program Sociální pedagogika a poradenství 

Sociální pedagogika a poradenství 

Petr Novotný, vedoucí Ústavu pedagogických věd FF MU, představil v reakci na připomínky červnového 
jednání RVH nově navrženého garanta. 

Petr Hlaďo, navrhovaný garant, se vyjádřil k provedeným změnám ve studijním programu: došlo 
k úpravě náročnosti předmětů, aby odpovídala kreditové zátěži, dále byl upraven systém praxí a 
kreditové ohodnocení bakalářské práce. Z kurikula byl taktéž odstraněn předmět Adaptačně motivační 
kurz a předmět Podpora mezinárodní pracovní mobility byl přepracován. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Sociální 
pedagogika a poradenství. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 10 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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10.00 přišel Mikuláš Bek 

 

3) Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy předložených 
rektorem na návrh Filozofické fakulty 

a. Bakalářský studijní program Divadelní studia 

Šárka Havlíčková Kysová, navrhovaná garantka, představila studijní program, který se věnuje historii 
českého a světového divadla jako kulturně-společenskému jevu, a vyjádřila se ke komentáři zpravodaje 
RVH. 

Vojtěch Kyselý, zpravodaj RVH, se věnoval ve svém komentáři tématu pedagogické zátěže 
akademických pracovníků v daném programu. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Divadelní 
studia. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s 
vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

b. Navazující magisterský studijní program Divadelní studia 

David Drozd, navrhovaný garant, představil studijní program a jeho návaznost na bakalářský stupeň. 
Jako žádoucí se jeví realizovat zejména sdružené studium, a to jak na bakalářské, tak magisterské 
úrovni. Důraz je kladen také na internacionalizaci studia zejména povinnou účastí na pravidelných 
přednáškách zahraničních hostů 

Vojtěch Kyselý, zpravodaj RVH, v komentáři ocenil snahu o výchovu mezioborově vzdělaných 
odborníků. V diskusi se členové RVH zabývali otázkou ideálního počtu studentů v programu a možného 
kreditového ohodnocení kurzů zahraničních přednášejících. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
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Divadelní studia. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

c. Bakalářský studijní program Hudební věda 

Vladimír Maňas, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Dále také představil jednotlivé studijní plány, z nichž jako nejperspektivnější pro 
uplatnění absolventů označil plány pro sdružené studium. 

Ludmila Křivánková, zpravodajka RVH, ocenila připravený program a neměla další připomínky. V diskusi 
nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Hudební 
věda. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s 
vnitřním hodnocením za 5 let. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

d. Navazující magisterský studijní program Hudební věda 

Jana Perutková, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru. Oproti bakalářskému stupni je v magisterském studiu kladen větší 
důraz na systematické disciplíny a metodologii, posílena je také mezinárodní spolupráce. 

Ludmila Křivánková, zpravodajka RVH, ocenila připravený program a neměla další připomínky. V diskusi 
nevznesli členové RVH žádné dotazy. 
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Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Hudební věda. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

e. Bakalářský studijní program Teorie a provozovací praxe staré hudby 

Jana Perutková, navrhovaná garantka, představila studijní program a jeho vztah k obdobným studijní 
programům Filozofické fakulty, zejména k bakalářskému studijnímu programu Hudební věda. 

Emanuel Hurych, zpravodaj RVH, neměl další připomínky. V diskusi se členové RVH věnovali tématu 
studijní neúspěšnosti a jejímu vztahu k náročnosti kombinovaného studia. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Teorie a 
provozovací praxe staré hudby. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 3 roky.  

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

e. Bakalářský studijní program Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 
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Pavel Skopal, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Program se opírá o několik přístupů, zejména estetický a kulturně-historický. 

Světlana Hanušová, zpravodajka RVH, se vyjádřila ke komentáři hodnotitele a zabývala se zejména 
otázkou personálního zabezpečení programu, kombinovaného studia a bakalářského projektu ve 
vedlejším studijním plánu. V diskusi se členové RVH soustředili na klesající počet studentů a možnosti, 
jak tomuto trendu zabránit. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Teorie a 
dějiny filmu a audiovizuální kultury. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění 
uskutečňovat studijní program na 6 let s vnitřním hodnocením za 4 roky.  

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

f. Navazující magisterský studijní program Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 

Pavel Skopal, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Oproti bakalářskému stupni je posílena metodologická část kurikula, projektové 
semináře a internacionalizace. 

Světlana Hanušová, zpravodajka RVH, neměla připomínek nad rámec témat zmíněných u bakalářského 
stupně, v diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění 
uskutečňovat studijní program na 6 let s vnitřním hodnocením za 4 roky.  

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení bylo přijato. 

g. Bakalářský studijní program Sdružená uměnovědná studia

Aleš Filip, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru.  Těžiště programu tvoří základní kurzy věnující se různým druhům umění, na něž 
navazují syntetizující předměty. Absolventi programu obvykle pokračují v navazujícím studiu 
Managementu v kultuře. 

Stanislav Balík, zpravodaj RVH, neměl připomínek, v diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Sdružená 
uměnovědná studia. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky.  

Hlasování: 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

h. Navazující magisterský studijní program Management v kultuře

František Svoboda, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru. Program je realizován ve spolupráci Ekonomicko-správní fakulty a 
Filozofické fakulty, zájem uchazečů o studium i zaměstnavatelů o absolventy je velký. 

Světlana Hanušová, zpravodajka RVH, se vyjádřila k hodnotitelskému posudku a ke kvalifikaci garanta 
– ten je sice habilitován v oblasti vzdělávání Ekonomické vědy, ale v oblasti Vědy o umění a kultuře má
tvůrčí i pedagogický výkon. V diskusi se členové RVH věnovali problému rozložení zátěže závěrečných
prací.

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Management v kultuře. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 6 let s vnitřním hodnocením za 4 roky.  

Hlasování: 
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Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

i. Bakalářský studijní program Estetika 

Rostislav Niederle, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru.  

Stanislav Balík, zpravodaj RVH, neměl připomínek. V diskusi se členové RVH věnovali možnému 
uplatnění absolventů a doporučili garantovi zpřehlednit nabídku kurzů zahraničních přednášejících. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Estetika. 
Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním 
hodnocením za 5 let.  

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

j. Navazující magisterský studijní program Estetika a kulturní studia 

Petr Osolsobě, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Dále se věnoval klesajícímu zájmu o magisterské studium, přetrvávajícímu zájmu o 
doktorské studium a možnostem posílení internacionalizace. 

Stanislav Balík, zpravodaj RVH, neměl připomínek. V diskusi se členové RVH věnovali otázce 
garantování jednotlivých předmětů, kdy oproti minulosti garant nemusí být vždy habilitován, ale 
vyžaduje se tvůrčí výkon související s obsahem daného kurzu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
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Estetika a kulturní studia. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let.  

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

11.15 Odešel Mikuláš Bek 

 

k. Bakalářský studijní program Anglický jazyk a literatura  

Martina Horáková, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru. Došlo ke zrušení kombinovaného studia a pozornost je věnována 
zlepšení věkové struktury vyučujících. 

Ivana Černá, zpravodajka RVH, se věnovala otázce personálního zabezpečení a otázce možných 
habilitačních a profesorských řízení. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Anglický 
jazyk a literatura. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

l. Bakalářský studijní program English language and literature 

Martina Horáková, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru.  
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Ivana Černá, zpravodajka RVH, neměla otázek nad rámec témat diskutovaných v souvislosti 
s českojazyčnou verzí studijního programu. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program English 
language and literature. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky.  

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

m. Navazující magisterský studijní program Anglický jazyk a literatura 

Jan Chovanec, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Vyjádřil se k rozšíření nabídky společných předmětů a k mezinárodní dimenzi 
studijního programu. 

Ivana Černá, zpravodajka RVH, neměla otázek. V diskusi se členové RVH věnovali počtu předmětů a 
studijní úspěšnosti, stejně jako rozložení studentů mezi další anglistické programy, translatologií a 
učitelstvím. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Anglický jazyk a literatura. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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n. Navazující magisterský studijní program English language and literature 

Jan Chovanec, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru.  

Ivana Černá, zpravodajka RVH, neměla otázek nad rámec témat diskutovaných v souvislosti 
s českojazyčnou verzí studijního programu. V diskusi nevznesli členové RVH žádné dotazy. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
English language and literature. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky.  

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

o. Navazující magisterský studijní program Překladatelství anglického jazyka 

Naděžda Kudrnáčová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru. Došlo jen k drobným změnám oproti současnému stavu, zájem 
studentů je podle navrhované garantky velký.  

Ladislav Rabušic, zpravodaj RVH, se vyjádřil ke komentáři hodnotitele. V diskusi neměli členové RVH 
žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Překladatelství anglického jazyka. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

 

Hlasování:  
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Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

p. Navazující magisterský studijní program Severoamerická kulturní studia  

Tomáš Pospíšil, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Jedná se o vyústění dlouhodobé spolupráce s Ústavem románských jazyků a literatur: 
program obsahuje anglofonní, hispanofonní a frankofonní část. Program není primárně filologicky, ale 
kulturně-historicko-společensky orientován. V jeho zorném poli je také Kanada, Mexiko a karibské 
oblasti, což plyne z faktu, že FF MU je jedním z hlavních center kanadistiky v České republice. 

Ivana Černá, zpravodajka RVH, neměla připomínek. V diskusi se členové RVH věnovali otázce jazyků, 
v němž jsou vyučovány jednotlivé kurzy – ty jsou často zajišťovány rodilými mluvčími, odborníky na 
danou oblast. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Severoamerická kulturní studia. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 6 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

q. Navazující magisterský studijní program North American Culture Studies  

Tomáš Pospíšil, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. 

Ivana Černá, zpravodajka RVH, neměla připomínek nad rámec diskuse o českojazyčné verzi studijního 
programu. V diskusi členové RVH nevznesli další dotazy. 

 

Návrh usnesení: 
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Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Severoamerická kulturní studia. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 6 let s vnitřním hodnocením za 4 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

12.30 přišel Břetislav Koudela 

13.30 odešla Ivana Černá 

 

r. Bakalářský studijní program Klasický řecký jazyk a literatura  

Juraj Franek, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru.  

Jan Hurdík, zpravodaj RVH, se věnoval otázce personálního zabezpečení studijního programu. V diskusi 
se členové RVH zabývali otázkou zájmu o klasické jazyky a jejich společenskou potřebností. 

Milan Pol, děkan Filozofické fakulty, vyzdvihl publikační aktivitu Ústavu klasických studií a zdůraznil 
zájem na tom, aby na Masarykově univerzitě byly i nadále pěstovány klasické jazyky. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Klasický 
řecký jazyk a literatura. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 6 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 11 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 
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s. Navazující magisterský studijní program Klasický řecký jazyk a literatura  

Irena Radová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru. Na zvýšení povědomí o studiu klasické řečtiny se soustavně pracuje, 
od nové struktury studia si garantka slibuje mírný nárůst zájemců alespoň o vedlejší studijní plán.  

Jan Hurdík, zpravodaj RVH, ocenil kvalitu předložených akreditačních materiálů a zmínil hrozby, které 
jsou stejné jako u bakalářského typu studijního programu. V diskusi neměli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Klasický řecký jazyk a literatura. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 6 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 11 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

t. Bakalářský studijní program Latinský jazyk a literatura 

Daniela Urbanová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru. Věnovala se také hrozbám, které jsou podobné jako u klasické řečtiny, 
a představila nástroje, kterými pracoviště vyrovnává rozdílnou vstupní úroveň studentů. 

Jan Hurdík, zpravodaj RVH, ocenil kvalitu předložených akreditačních materiálů a neměl další 
komentáře. V diskusi neměli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Latinský 
jazyk a literatura. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 6 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

u. Navazující magisterský studijní program Latinský jazyk a literatura 

Daniela Urbanová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru.  

Jan Hurdík, zpravodaj RVH, ocenil kvalitu personálního zabezpečení programu a neměl další 
komentáře. V diskusi neměli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Latinský jazyk a literatura. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 6 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

13.32 Odešel Ladislav Blažek 

 

v. Bakalářský studijní program Mediteránní studia  

Katarina Petrovićová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru. Jedná se o areálové studium, ve kterém je možné kombinovat různé 
jazyky středomořského regionu. Díky personálnímu posílení je zahrnuta také arabistika. 

Josef Janyška, zpravodaj RVH, se věnoval otázce, zda by program nebylo vhodnější členit na 
specializace než využívat bloky povinně volitelných předmětů. V diskusi neměli členové RVH žádné 
dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program 
Mediteránní studia. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 6 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

w. Navazující magisterský studijní program Mediteránní studia  

Katarina Petrovićová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru. 

Josef Janyška, zpravodaj RVH, neměl dalších otázek nad rámec těch, která byla diskutována v rámci 
bakalářského typu studijního programu. V diskusi neměli členové RVH žádné dotazy. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Mediteránní studia. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 6 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

x. Bakalářský studijní program Novořecký jazyk a literatura 

Kateřina Bočková Lojdová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru. Absolventi jsou přijímáni mimo jiné do institucí Evropské unie či na 
diplomatické pozice. 

Světlana Hanušová, zpravodajka RVH, se věnovala tématu klesajícího počtu studentů a studijní 
neúspěšnosti. V diskusi se členové RVH věnovali úrovni přijatých uchazečů a jejich další možné podpoře 
během studia.  



19 
 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Novořecký 
jazyk a literatura. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 6 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

y. Navazující magisterský studijní program Novořecký jazyk a literatura 

Markéta Kulhánková, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny 
z dosavadního studijního oboru. Vyjádřila se dále k exkluzivitě studia novořečtiny ve středoevropském 
prostoru, kdy je FF MU jedinou univerzitou, která uskutečňuje bakalářský, magisterský i doktorský 
stupeň studia. 

Světlana Hanušová, zpravodajka RVH, se vyjádřila k počtu studentů a potenciálu programu zaujmout i 
uchazeče z jiných zemí. V diskusi neměli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Novořecký jazyk a literatura. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 6 let s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 10 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

13.36 Odešel Josef Tomandl 
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13.37 Odešel Ladislav Rabušic, který pověřil řízením zasedání Stanislava Balíka. 

13.38 Odešel Jan Hurdík 

 

z. Bakalářský studijní program Baltistika 

Vaidas Šeferis, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Vyjádřil se k exkluzivitě Filozofické fakulty MU ve výuce jazyků baltského regionu 
v českém prostředí. 

Josef Janyška, zpravodaj RVH, se věnoval otázce profilací ve vedlejším studijním plánu a případné 
možnosti vytvoření více studijních plánů, což by zpřehlednilo strukturu programu. V diskusi neměli 
členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Baltistika. 
Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 6 let s vnitřním 
hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 9 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

aa. Navazující magisterský studijní program Baltistika 

Vaidas Šeferis, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Vyjádřil se také k rozvoji personálního zabezpečení pracoviště. 

Josef Janyška, zpravodaj RVH, se věnoval otázce poměru povinných a povinně volitelných předmětů ve 
vedlejším studijním plánu. V diskusi neměli členové RVH žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
Baltistika. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 6 let 
s vnitřním hodnocením za 3 roky. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 9 
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Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

bb. Bakalářský studijní program Obecná jazykověda 

Ondřej Šefčík, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Zdůraznil také personální zajištění programu, který pokrývá i neobvyklé jazyky. 

Břetislav Koudela, zpravodaj RVH, vyzdvihl úroveň předložených materiálů i personálního zabezpečení 
programu. V diskusi neměli členové RVH žádné dotazy. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na bakalářský studijní program Obecná 
jazykověda. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 
let s vnitřním hodnocením za 5 let.  

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 9 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

cc. Navazující magisterský studijní program Obecná jazykověda 

Mojmír Dočekal, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Vyjádřil se k personálnímu zabezpečení programu, počtu zájemců o studium i studijní 
neúspěšnosti.. 

Břetislav Koudela, zpravodaj RVH, se vyjádřil k posudku hodnotitele a neměl další komentáře. V diskusi 
se členové RVH věnovali podmínkám přijímacího řízení a tématu vyrovnávacích kurzů pro absolventy 
jiného bakalářského studia. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 
hodnocení kvality studijních programů MU návrh přeměny na navazující magisterský studijní program 
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Obecná jazykověda. Rada pro vnitřní hodnocení MU uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 
program na 8 let s vnitřním hodnocením za 3 roky.  

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 9 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

4) Různé 

Ladislav Rabušic seznámil členy RVH se stanoviskem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 
uvedeném v zápise z jednání Rady Národního akreditačního úřadu ze dne 19. července 2018, z nějž 
plyne, že kontrolní zprávy k dosavadním studijním oborům, které byly uloženy dřívější Akreditační 
komisí, je na vysoké škole s institucionální akreditací oprávněna projednávat Rada pro vnitřní 
hodnocení. 

Dále místopředseda RVH seznámil radu s povinností předložit kontrolní zprávy k několika oblastem 
vzdělávání, jak vyplývá z rozhodnutí o žádosti MU o udělení institucionální akreditace. 

Návrh usnesení: 

 Rada pro vnitřní hodnocení žádá děkany Fakulty sociálních studií, Filozofické fakulty a Fakulty 
sportovních studií, aby do 31. prosince 2018 předložili: 

a. vyjádření k připomínkám Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, které Masarykova 
univerzita obdržela v rozhodnutí o žádosti o udělení institucionální akreditace ze dne 24. května 2018 
pro oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory, Filozofie, religionistika a teologie, Mediální a komunikační 
studia, Psychologie, Sociální práce, Sociologie a Tělesná výchova a sport; kinantropologie a 

b. návrh postupu pro rozvoj výše uvedených oblastí vzdělávání dle tématu požadované kontrolní 
zprávy. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Příští zasedání se bude konat 16. října ve velké zasedací místnosti RMU. 

Zapsal: Zdeněk Ježek 

Schválil: Ladislav Rabušic  
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Příloha č. 1: Prezenční listiny 

Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 
 

 Přítomen Nepřítomen 

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

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. *  

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. *  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. *  

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

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. *  

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

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. *  

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  *  

prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. *  

Mgr. Vojtěch Kyselý *  

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. *  

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

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. *  

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. *  

 

Prezenční listina hostů 

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

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. Prorektorka pro rozvoj  

Mgr. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu  

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

Mgr. Donika Zůbková Odbor pro kvalitu 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. FF MU 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. FF MU 

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. FF MU 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. FF MU 

Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D. FF MU 

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. FF MU 

doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. FF MU 
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doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. FF MU 

PhDr. Petr Macek, Ph.D. FF MU 

Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. FF MU 

PhDr. Martin Flašar, Ph.D. FF MU 

doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. FF MU 

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. FF MU 

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. FF MU 

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. FF MU 

doc. MgA. David Drozd, Ph.D. FF MU 

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. FF MU 

doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. FF MU 

doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. FF MU 

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. FF MU 

PhDr. Aleš Filip, Ph.D. FF MU 

doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. FF MU 

doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. FF MU 

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. FF MU 

Mgr. Martina Horáková, Ph.D. FF MU 

doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. FF MU 

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. FF MU 

doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. FF MU 

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. FF MU 

Mgr. Juraj Franek, Ph.D. FF MU 

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. FF MU 

doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. FF MU 

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. FF MU 

Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. FF MU 

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, 
Ph.D. 

FF MU 

doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. FF MU 

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. FF MU 

doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. FF MU 

 



Studijní program (SP)
Typ 

SP
1

Std. 

doba 

studia

Forma 

studia
2

Profil 

SP
3

Jazyk 

SP
4 Garant SP Studijní plány

Doba 

platnosti 

oprávnění 

(v letech)

Vnitřní 

hodnocení 

do (v 

letech)

Přeměněné studijní 

obor(y)

Anglický jazyk a literatura B 3 P/K A ČJ Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Anglický jazyk a literatura (jednooborový); Anglický jazyk a literatura (hlavní); Anglický 

jazyk a literatura (vedlejší); Anglický jazyk a literatura (na dostudování hlavní 

kombinovaný)

10 4 Anglický jazyk a literatura, 

English language and literature

Anglický jazyk a literatura N 2 P/K A ČJ doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Anglický jazyk a literatura (jednooborový); Anglický jazyk a literatura (jednooborový 

kombinovaný)
10 4

Anglický jazyk a literatura

Baltistika B 3 P A ČJ doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Baltistika (sdružený hlavní); Baltistika se specializací litevština; Baltistika se specializací 

finština; Baltistika (sdružený vedlejší); Baltistika jednooborová (na dostudování); 

Baltistika dvouoborová hlavní (na dostudování); Baltistika dvouoborová vedlejší (na 

dostudování)

6 3

Baltistika

Baltistika N 2 P A ČJ doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Baltistika (jednooborový); Baltistika (sdružený hlavní); Baltistika (sdružený vedlejší); 

Baltistika MGR jednooborová (na dostudování); Baltistika MGR dvouoborová (na 

dostudování)

6 3

Baltistika

English Language and Literature B 3 P A AJ Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
English Language and Literature (jednooborový)

10 4
English language and literature

English Language and Literature N 2 P/K A AJ doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
English Language and Literature (jednooborový); English Language and Literature 

(jednooborový kombinovaný)
10 4

English language and literature

Klasický řecký jazyk a literatura B 3 P A ČJ Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Klasický řecký jazyk a literatura (jednooborový); Klasický řecký jazyk a literatura (hlavní); 

Klasický řecký jazyk a literatura (vedlejší)
6 3

Klasický řecký jazyk a literatura

Klasický řecký jazyk a literatura N 2 P A ČJ doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Klasický řecký jazyk a literatura (jednooborový); Klasický řecký jazyk a literatura (hlavní); 

Klasický řecký jazyk a literatura (vedlejší)
6 3

Klasický řecký jazyk a literatura

Latinský jazyk a literatura B 3 P A ČJ doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Latinský jazyk a literatura (jednooborový); Latinský jazyk a literatura (hlavní); Latinský 

jazyk a literatura (vedlejší)
6 3

Latinský jazyk a literatura

Latinský jazyk a literatura N 2 P A ČJ doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Latinský jazyk a literatura (jednooborový); Latinský jazyk a literatura (hlavní); Latinský 

jazyk a literatura (vedlejší)
6 3

Latinský jazyk a literatura

Mediteránní studia B 3 P A ČJ doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Mediteránní studia (jednooborový); Mediteránní studia (hlavní); Mediteránní studia 

(vedlejší)
6 3

Mediteránní studia

Mediteránní studia N 2 P A ČJ doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Mediteránní studia (jednooborový); Mediteránní studia (hlavní); Mediteránní studia 

(vedlejší)
6 3

Mediteránní studia

North-American Culture Studies N 2 P A AJ doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Anglophone and Francophone Area Studies; Anglophone and Hispanophone Area Studies

6 4
Severoamerická kulturní studia

Novořecký jazyk a literatura B 3 P A ČJ Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Novořecký jazyk a literatura (jednooborový); Novořecký jazyk a literatura (hlavní); 

Novořecký jazyk a literatura (vedlejší)
6 3

Novořecký jazyk a literatura

Novořecký jazyk a literatura N 2 P A ČJ doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Novořecký jazyk a literatura (jednooborový); Novořecký jazyk a literatura (hlavní); 

Novořecký jazyk a literatura (vedlejší)
6 3

Novořecký jazyk a literatura

Obecná jazykověda B 3 P A ČJ PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Obecná jazykověda (jednooborový); Obecná jazykověda (hlavní); Obecná jazykověda 

(vedlejší); Obecná jazykověda (na dostudování) jednooborový; Obecná jazykověda (na 

dostudování hlavní); Obecná jazykověda (na dostudování vedlejší)

10 5

Obecná jazykověda

Obecná jazykověda N 2 P A ČJ doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Obecná jazykověda (jednooborový); Obecná jazykověda (hlavní); Obecná jazykověda 

(vedlejší); Obecná jazykověda (na dostudování) jednooborový; Obecná jazykověda (na 

dostudování hlavní); Obecná jazykověda (na dostudování vedlejší)

8 3

Obecná jazykověda

Překladatelství anglického jazyka N 2 P A ČJ doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Překladatelství anglického jazyka (jednooborový)

10 4
Překladatelství anglického jazyka

Severoamerická kulturní studia N 2 P A ČJ doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Anglofonní a frankofonní areály (specializace); Anglofonní a hispanofonní areály 

(specializace)
6 4

Severoamerická kulturní studia

Sociální pedagogika a poradenství B 3 P A ČJ doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Sociální pedagogika a poradenství (jednooborový); Sociální pedagogika a poradenství 

(hlavní); Sociální pedagogika a poradenství (vedlejší); Sociální pedagogika a poradenství 

(na dostudování)

10 3 Sociální pedagogika a 

poradenství 

Divadelní studia B 3 P A ČJ Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Divadelní studia (jednooborový); Divadelní studia (hlavní); Divadelní studia (vedlejší); 

Teorie a dějiny divadla (na dostudování); Teorie a dějiny divadla (na dostudování hlavní); 

Teorie a dějiny divadla (na dostudování vedlejší)

10 3

Teorie a dějiny divadla

Divadelní studia N 2 P A ČJ doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Divadelní studia (jednooborový); Divadelní studia (hlavní); Divadelní studia (vedlejší); 

Teorie a dějiny divadla (na dostudování); Teorie a dějiny divadla (na dostudování hlavní); 

Teorie a dějiny divadla (na dostudování vedlejší)

10 3

Teorie a dějiny divadla
Estetika B 3 P A ČJ doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. Estetika (jednooborový); Estetika (hlavní); Estetika (vedlejší) 10 5 Estetika

Estetika a kulturní studia N 2 P A ČJ prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Estetika a kulturní studia (jednooborový); Estetika a kulturní studia (hlavní); Estetika a 

kulturní studia (vedlejší)
10 5

Estetika a kulturní studia

Hudební věda B 3 P/K A ČJ Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Hudební věda (jednooborový); Hudební věda (hlavní); Hudební věda (vedlejší); Hudební 

věda (kombinovaný)
10 5

Hudební věda

Hudební věda N 2 P/K A ČJ doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Hudební věda (jednooborový); Hudební věda (hlavní); Hudební věda (vedlejší); Hudební 

věda (kombinovaný)
10 5

Hudební věda

Management v kultuře N 2 P/K A ČJ doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Management v kultuře (jednooborový); Management v kultuře (hlavní); Management v 

kultuře (vedlejší); Management v kultuře (kombinovaný); Management v kultuře (na 

dostudování kombinovaný); Management v kultuře (na dostudování); Management v 

kultuře (na dostudování vedlejší); Management v kultuře (na dostudování hlavní)

6 4

Management v kultuře

Sdružená uměnovědná studia B 3 P/K A ČJ PhDr. Aleš Filip, Ph.D. Sdružená uměnovědná studia (jednooborový); Sdružená uměnovědná studia (hlavní); 

Sdružená uměnovědná studia (vedlejší); Sdružená uměnovědná studia (kombinovaný)

10 4

Sdružená uměnovědná studia

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury B 3 P/K A ČJ doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (jednooborový); Teorie a dějiny filmu a 

audiovizuální kultury (jednooborový kombinovaný); Teorie a dějiny filmu a audiovizuální 

kultury (hlavní); Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (vedlejší)

6 4
Teorie a dějiny filmu a 

audiovizuální kultury

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury N 2 P/K A ČJ doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (jednooborový); Teorie a dějiny filmu a 

audiovizuální kultury (jednooborový kombinovaný); Teorie a dějiny filmu a audiovizuální 

kultury (vedlejší); Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (hlavní)

6 4
Teorie a dějiny filmu a 

audiovizuální kultury

Teorie a provozovací praxe staré hudby B 3 K A ČJ doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Teorie a provozovací praxe staré hudby (kombinovaný)

10 3
Teorie a provozovací praxe staré 

hudby

Teorie interaktivních médií B 3 P/K A ČJ PhDr. Martin Flašar, Ph.D. Teorie interaktivních médií (jednooborový); Teorie interaktivních médií (hlavní); Teorie 

interaktivních médií (vedlejší); Teorie interaktivních médií (kombinovaný)

10 5

Teorie interaktivních médií

Teorie interaktivních médií N 2 P/K A ČJ doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. Teorie interaktivních médií (jednooborový); Teorie interaktivních médií (hlavní); Teorie 

interaktivních médií (vedlejší); Teorie interaktivních médií (kombinovaný)

10 5

Teorie interaktivních médií

Příloha č. 2: Přehled schválených studijních programů, 18. 9. 2018

1 B = bakalářský; N = navazující magisterský; M = magisterský; D = doktorský
2 P = prezenční; K = kombinovaná
3 

A = akademický; P = profesní
4 

ČJ = český jazyk; AJ = anglický jazyk

Oblast(i) vzdělávání: Filologie

Oblast(i) vzdělávání: Neučitelská pedagogika

Oblast(i) vzdělávání: Vědy o umění a kultuře


