
 
 
 

 

Zápis ze zasedání  

Rady pro vnitřní hodnocení MU 10. prosince 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity  

 

Program: 

1. Projednání návrhů vzniku doktorských studijních programů předložených Přírodovědeckou fakultou 
2. Projednání návrhu přeměny navazujícího magisterského studijního programu Učitelství anglického 

jazyka a literatury pro střední školy předloženého Filozofickou fakultou 
3. Projednání záměru vzniku bakalářského studijního programu Culture, Media and Performative Arts 

předloženého Filozofickou fakultou 
4. Projednání záměrů vzniku bakalářských studijních programů předložených Fakultou sociálních studií 
5. Různé 

 

 
Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále „RVH“), úvodem přivítal přítomné a 
představil cíle a program jednání.  

 

1. Projednání návrhů vzniku doktorských studijních programů předložených Přírodovědeckou fakultou 

Tomáš Kašparovský, děkan Přírodovědecké fakulty MU, představil členům RVH čtyři interdisciplinární studijní 
programy, kterými PřF doplňuje strukturu svého doktorského studia. Z důvodu projektových závazků je 
potřeba, aby programy existovaly po určitou dobu samostatně. 

 

I. Analytický geochemik 

Viktor Kanický, navrhovaný garant, představil návrh vzniku studijního programu, který je zaměřen na 
instrumentální metody analýzy geologických materiálů a propojuje odbornost v oblasti analytické chemie a 
geologie. Ludmila Křivánková, zpravodajka RVH, ocenila kvalitu přípravy studijního programu a vyzdvihla 
posudky externích hodnotitelů. V diskusi se členové RVH věnovali otázce možných variant názvu 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 návrh vzniku doktorského studijního programu Analytický geochemik. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let.  
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 

 

II. Analytical Geochemist 

Viktor Kanický, navrhovaný garant, představil návrh vzniku studijního programu. V diskusi neměli členové 
RVH otázek nad rámec témat diskutovaných při projednávání českojazyčné verze 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 návrh vzniku doktorského studijního programu Analytical Geochemist. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 

 

III. Bioanalytická chemie 

Zdeněk Glatz, navrhovaný garant, představil studijní program, který kombinuje přístupy vícera chemických 
disciplín. Ludmila Křivánková, zpravodajka RVH, upozornila na vyšší počet doktorských studentů u některých 
školitelů. V diskusi se členové RVH věnovali otázce možných forem dizertační práce a požadavkům na 
publikační aktivitu studentů. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního programu Bioanalytická chemie. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
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IV. Bioanalytical Chemistry 

Zdeněk Glatz, navrhovaný garant, představil návrh vzniku studijního programu. V diskusi neměli členové RVH 
otázek nad rámec témat diskutovaných při projednávání českojazyčné verze 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 návrh vzniku doktorského studijního programu Bioanalytical Chemistry. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 7 let.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání návrhu přeměny navazujícího magisterského studijního programu Učitelství anglického 
jazyka a literatury pro střední školy předloženého Filozofickou fakultou  

František Tůma, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Příprava studijního programu vycházela z analýzy současného stavu a ze zpětné vazby 
studentů a absolventů. Došlo k úpravě pedagogických praxí a k optimalizaci průchodu studiem s ohledem na 
znalosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu. Světlana Hanušová ocenila přípravu 
studijního programu a vyzdvihla kvalifikaci garanta v oblasti učitelství. V diskusi se členové RVH věnovali 
otázce uplatnění absolventů na různých typech středních škol a klesajícímu zájmu o zahraniční mobilitu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na navazující magisterský program Učitelství anglického 
jazyka a literatury pro střední školy. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje 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. 

  

3. Projednání záměru vzniku bakalářského studijního programu Culture, Media and Performative Arts 
předloženého Filozofickou fakultou 

Radomír D. Kokeš, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu, který je založen na 
spolupráci Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií. Interdisciplinárně pojatý program nabídne 
uchazečům poznatky z filmové vědy, divadelní vědy, historie, antropologie a mediálních studií. V diskusi se 
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členové RVH věnovali otázce vzniku programů, které se blíží anglosaskému modelu „liberal arts“, a jejich 
pozici ve struktuře studijní nabídky MU. Dále byla diskutována publikační činnost garanta v anglickém jazyce, 
předpokládaný počet studentů a relevance jazykových kurzů češtiny pro zahraniční studenty. 

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 Culture, Media and 
Performative Arts, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Filozofickou fakultou MU a současně uvádí 
následující doporučení pro zpracování návrhu vzniku studijního programu:  

- posílit publikační činnost garanta v anglickém jazyce. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 13 
Proti: 0 
Zdržel se: 1  
Usnesení bylo přijato. 

 

4. Projednání záměrů vzniku bakalářských studijních programů předložených Fakultou sociálních studií 

Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií MU, seznámil členy RVH s pojetím nově připravovaných 
bakalářských studijních programů, které vycházejí ze spolupráce více pracovišť fakulty. 

I. Politics, Media and Communication 

Vlastimil Havlík, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu, který propojuje studium 
médií a politiky, čímž reaguje na aktuální mezinárodní trendy. V diskusi se členové RVH věnovali možnosti 
navazujícího studia pro absolventy tohoto programu a otázce, nakolik bude v kurikulu věnována pozornost 
novým médiím. 

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 Politics, Media and 
Communication, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Fakultou sociálních studií MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
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II. Global Challenges: Society, Politics, Environment 

Adéla Souralová, navrhovaná garantka, představila záměr vzniku studijního programu, který má být 
uskutečňován ve spolupráci pěti pracovišť FSS. Při přípravě programu bylo cílem posílit synergické efekty 
spolupráce, z tohoto důvodu se na tvorbě jednotlivých předmětů podíleli odborníci různého zaměření. 
V diskusi se členové RVH věnovali otázce tematického zaměření studijního programu, dále upozornili na 
neodpovídající kreditové ohodnocení vybraných kurzů a odlišné požadavky na rozsah závěrečné práce 
v porovnání s dalšími programy FSS. 

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 navazujícího magisterského studijního programu Global 
Challenges: Society, Politics, Environment, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Fakultou 
sociálních studií MU. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 

 

5. Různé 

Ladislav Rabušic seznámil členy RVH s prozatímním plánem schvalovací činnosti Rady pro vnitřní hodnocení 
v roce 2020. Termíny jednání jsou dostupné na webových stránkách RVH, koncepčně zaměřené výjezdní 
zasedání bez schvalování studijních programů proběhne ve dnech 9.–10. března 2020. 

Petr Černikovský představil členům RVH institut mimořádného profesora, který může využít vysoká škola 
s institucionální akreditací. Mimořádným profesorem se může po schválení vědeckou radou MU stát osoba 
zastávající v zahraničí pozici obdobnou české pozici profesora nebo docenta, případně významný odborník 
s alespoň dvacetiletou zkušeností z praxe. Mimořádný profesor může zastávat mimo jiné pozici garanta 
studijního programu.   

Na závěr jednání se Ladislav Rabušic rozloučil s odcházející členkou RVH Ludmilou Křivánkovou a popřál jí 
mnoho úspěchů v dalším pracovním i osobním životě. 

 

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

 

Příští jednání se uskuteční 28. ledna 2020 ve velké zasedací místnosti Rektorátu Masarykovy univerzity. 

 

Zapsal: Zdeněk Ježek 

Schválil: Ladislav Rabušic 
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Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 

 Přítomen Nepřítomen 

prof. MUDr. Martin Bareš, 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. Josef Menšík, Ph.D. *  

Bc. Jiří Němec *  

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 vzdělávání a kvalitu 

Mgr. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu 

Mgr. Zdeněk Ježek, Ph.D. Odbor pro kvalitu 

Mgr. Donika Stará Odbor pro kvalitu 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.  Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. Fakulta sociálních studií 
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doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Přírodovědecká fakulta 

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. Přírodovědecká fakulta 

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. Přírodovědecká fakulta 

Ing. Lucie Janíčková Přírodovědecká fakulta 

 



Fakulta Oblast vzdělávání Povaha návrhu Studijní program (SP) Typ SP

Délka 

platnosti 

oprávnění (v 

letech) Garant SP Profil SP

Forma 

studia

Jazyk 

výuky
SCI Chemie návrh vzniku Bioanalytical chemistry D 7 prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. PK eng

SCI Chemie návrh vzniku Bioanalytická chemie D 7 prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. PK cze

SCI Chemie | Vědy o Zemi návrh vzniku Analytical Geochemist D 7 prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. PK eng

SCI Chemie | Vědy o Zemi návrh vzniku Analytický geochemik D 7 prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. PK cze

ARTS

Historické vědy | Mediální a komunikační studia | 

Sociologie | Vědy o umění a kultuře záměr vzniku Culture, Media and Performative Arts B schváleno Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. akademický P eng

FSS Politické vědy | Sociologie záměr vzniku Global Challenges: Society, Politics, Environmnent B schváleno Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. akademický P eng

ARTS Učitelství přeměna Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyN 10 doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. akademický PK cze

FSS Mediální a komunikační studia | Politické vědy záměr vzniku Politics, Media, and Communication B schváleno doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. akademický P eng

Příloha č. 2: Přehled projednaných studijních programů RVH

1 B = bakalářský; N = navazující magisterský; M = magisterský; D = doktorský
2 P = prezenční; K = kombinovaná
3 ČJ = český jazyk; AJ = anglický jazyk


	Zápis 10. 12. 2019
	prosinec 2019

