
 
Zápis ze zasedání  

Rady pro vnitřní hodnocení MU 21. května 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

Program: 

1. Přeměna doktorských studijních programů Informatika a Computer Science předložených 
rektorem na návrh Fakulty informatiky 

2. Změna garantky bakalářského studijního programu Katalánský jazyk a literatura 
3. Záměr rektora zrušit studijní programy členěné na obory 
4. Novelizace vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU 
5. Různé 

 

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

1. Přeměna doktorských studijních programů Informatika a Computer Science předložených 
rektorem na návrh Fakulty informatiky 
 
I. Doktorský studijní program Informatika 

Petr Hliněný, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. Fakulta informatiky se rozhodla zachovat jeden společný doktorský studijní program 
se dvěma specializacemi zaměřenými na základní a aplikovaný výzkum.  

V diskusi se členové RVH věnovali otázce individualizace studia, pedagogickým povinnostem 
doktorandů a konkurenceschopnosti doktorského studia ve vztahu k trhu práce. 

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 doktorský studijní program Informatika. 
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.  

 



II. Doktorský studijní program Computer Sciences 

Petr Hliněný, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 
studijního oboru. V diskusi neměli členové RVH další připomínky nad rámec témat diskutovaných při 
projednávání studijního programu Informatika. 

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 doktorský studijní program Computer Sciences. 
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.  

 

2. Změna garantky bakalářského studijního programu Katalánský jazyk a literatura 

Děkan Filozofické fakulty jmenoval k 1. 5. 2019 novou garantkou bakalářského studijního programu 
Katalánský jazyk a literatura Mgr. Lucii Rossowovou, Ph.D. V diskusi se členové RVH věnovali otázce 
standardů kladených na garanta studijního programu, zejména s ohledem na tvůrčí činnost a 
zkušenosti s vedením závěrečných prací. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení konstatuje, že nově jmenovaná garantka studijního programu Katalánský 
jazyk a literatura nesplňuje standardy personálního zabezpečení studijního programu. Rada pro vnitřní 
hodnocení požaduje projednání dalšího postupu za účasti děkana Filozofické fakulty na nejbližším 
možném zasedání. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

3. Záměr rektora zrušit studijní programy členěné na obory 

Zástupci Odboru pro kvalitu RMU seznámili RVH se záměrem rektora zrušit studijní programy členěné 
na studijní obory, který v souladu se Statutem MU projednává RVH a schvaluje Vědecká rada MU. 
Jedná se o studijní programy Lékařské, Přírodovědecké, Ekonomicko-správní fakulty a Fakulty 



sociálních studií MU. V této souvislosti dojde k převodu studentů do nově strukturovaných a 
schválených studijních programů. MU tímto krokem naplňuje zákonnou povinnost umožnit studentům 
dostudování ve studijních programech, jelikož akreditace původních studijních oborů již nemůže být 
prodloužena. Na zúčastněných fakultách krok rovněž přispěje ke zpřehlednění celkové nabídky 
studijních programů. 

Vědecká rada projedná záměr zrušit studijní obory na svém zasedání 28. 5. 2019. Následně rektor MU 
v případě schválení návrhu oznámí v souladu se zákonem o vysokých školách zrušení programů 
Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství. Následně dojde k převodu studentů a k zániku 
akreditace příslušných studijních programů členěných na obory. 

 

4. Novelizace vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU 

Ladislav Rabušic představil členům RVH postup novelizace tohoto vnitřního předpisu, jehož cílem je po 
dvouleté zkušenosti zohlednit zpětnou vazbu aktérů procesu schvalování programů a rovněž 
zjednodušit dílčí části těchto procesů v mezích daných zákonem. Sběr podnětů probíhal soustavně od 
léta 2018, připomínkové řízení pak na jaře 2019. Mezi hlavní změny patří snížení počtu hodnotitelů 
vzniku nového studijního programu ze tří na dva, jejichž doporučení budou nově projednána také na 
hodnoticí schůzce, jak se osvědčilo při přeměnách studijních oborů na studijní programy. Dále byl 
upraven postup při změně garanta studijního programu, jehož jmenování děkanem příslušné fakulty 
bude RVH pouze brát na vědomí, nikoliv schvalovat. 

 

5. Příprava studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou 

Violeta Osouchová, vedoucí oddělení pro strategii a mezinárodní marketing Centra zahraniční 
spolupráce, představila členům RVH možné varianty mezinárodní spolupráce při uskutečňování 
studijních programů – tzv. programy joint, double nebo multiple degree. S udělením institucionální 
akreditace získala Masarykova univerzita možnost schvalovat tyto programy sama, bude ovšem 
žádoucí upřesnit postup, jak mají fakulty a rektorát při jejich přípravě postupovat. Novelizace vnitřního 
předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU předvídá vznik metodického 
pokynu, kterým bude příprava studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou 
upravena. Tento pokyn vznikne v roce 2019 ve spolupráci Centra zahraniční spolupráce a Odboru pro 
kvalitu. 

 

6. Různé 

Petr Černikovský, ředitel pro kvalitu, seznámil členy RVH s dvěma událostmi, které uspořádal Odbor 
pro kvalitu RMU v předchozím týdnu. První z nich bylo čtyřdenní školení zaměstnanců věnujících se 
tématu kvality vysokoškolského vzdělávání, které absolvovalo třináct účastníků z dvanácti evropských 
i mimoevropských zemí. Druhou akcí byl dvacátý ročník dvoudenní konference Hodnocení kvality 
vysokých škol, kterou v univerzitním kině Scala navštívilo přibližně 180 zástupců českých a slovenských 
vysokých škol. Záznam z konference bude dostupný na webové adrese www.hkvs.muni.cz. 

  

http://www.hkvs.muni.cz/


 

Příští jednání RVH se uskuteční 18. června 2019 ve velké zasedací místnosti RMU. 

Zapsal: Zdeněk Ježek 

Schválil: Ladislav Rabušic  



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. *  

Karel Doleček *  

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. *  

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  

Mgr. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

Mgr. Donika Stará Odbor pro kvalitu 

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. Fakulta informatiky 

prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. Fakulta informatiky 

Ing. Andrea Suzovičová Fakulta informatiky 

Irena Diatelová Centrum zahraniční spolupráce 

Ing. Violeta Osouchová Centrum zahraniční spolupráce 

 



Fakulta Oblast vzdělávání Studijní program (SP)

Typ 

SP

Délka 

platnosti 

oprávnění (v 

letech)

Vnitřní 

hodnocení 

do (v letech) Garant SP Profil SP Forma studia Jazyk výuky Studijní plány

Přeměnenný studijní 

obor(y)

FI

Informatika Computer Science D 10 5 prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. - P/K AJ

Fundamentals of Computer Science (Specializace - P); 

Computing Technology and Methodology (Specializace - K); 

Computing Technology and Methodology (Specializace - P); 

Fundamentals of Computer Science (Specializace - K)

Informatics; Computer systems and 

technologies

FI

Informatika Informatika D 10 5 prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. - P/K ČJ

Fundamenty informatiky (Specializace - P); Technologie a 

metodologie počítačových systémů (Specializace - P); 

Technologie a metodologie počítačových systémů 

(Specializace - K); Fundamenty informatiky (Specializace - K)

Informatika; Počítačové systémy a 

technologie

Příloha č. 2: Přehled schválených studijních programů, 21. 5. 2019

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
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