
 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

Program: 

1. Upravené metodické pomůcky pro změnu a rozšíření studijního programu 

2. Upravený dokument Rozhodovací praxe RVH MU za období 2017–2018 

3. Vnitřní hodnocení a reakreditace studijních programů, kterým akreditace skončí v roce 2020 

4. Příprava dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností MU za rok 2018 

5. Různé 

 

 

 

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

představil program a cíle jednání.  

 

1. Upravené metodické pomůcky pro změnu a rozšíření studijního programu 

Zástupci Odboru pro kvalitu RMU představili srovnání postupů Masarykovy univerzity (dále „MU“) a 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále „NAÚ“) při změnách a rozšíření studijního 

programu. NAÚ vyžaduje popis změn na jednotném formuláři pro akreditaci studijního programu, MU 

své formuláře modifikovala tak, aby nebylo třeba dokládat data, které jsou dostupná v interních 

informačních systémech.  

V diskusi se členové RVH věnovali otázce, jakým způsobem by RVH měla být informována o 

připravovaných podstatných změnách ve studijním programu. Vzhledem k tomu, že podstatná změna 

je definována významným dopadem na profil absolventa, lze očekávat, že k takovým změnám bude 

docházet zřídka. 

Zástupci Odboru pro kvalitu RMU dále představili upravený návrh metodických pomůcek pro změnu a 

rozšíření programu, ve kterých došlo k redukci množství požadovaných údajů a zjednodušení popisu 

změny profilu absolventa. Struktura předkládaných údajů bude pouze doporučená, fakulty budou moci 

v případě potřeby zvolit vlastní postup. Po zapracování doplňujících připomínek budou zpřesněné 

metodiky předloženy ke schválení na příštím zasedání RVH. 

Dále byla diskutována otázka postupu při změně garanta studijního programu, která spadá do 

kompetence vědecké rady fakulty a děkana. RVH disponuje možnostmi uložení nápravných opatření 

v případě, že by nový garant neposkytoval záruku řádného uskutečňování programu, není tedy třeba, 
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aby se k osobě garanta vyjadřovala ještě před jeho jmenováním. Členové RVH se shodli na tom, že 

fakulta bude povinna informovat RVH o změně garanta do 30 dnů od jeho jmenování.  

Návrhy budou v příslušných částech upraveny dle výsledku diskuze RVH a předloženy na jednání RVH 

dne 19. 3. 2019. 

 

2. Upravený dokument Rozhodovací praxe RVH MU za období 2017–2018 

Ladislav Rabušic představil novou verzi dokumentu, do které byly zapracovány závěry RVH v posledním 

čtvrtletí roku 2018, týkající se zejména doktorských studijních programů. V diskusi se členové RVH 

věnovali otázce dříve stanoveného počtu doktorandů na jednoho habilitovaného či nehabilitovaného 

školitele. Členové RVH se shodli na tom, že školitelé působící na Akademii věd ČR, kteří zastávají pozici 

odpovídající pozici docenta či profesora, budou moci vést až 5 studentů doktorského studia souběžně. 

Podmínkou bude existující smlouva o spolupráci mezi pracovištěm uskutečňujícím doktorský studijní 

program a příslušným pracovištěm Akademie věd. 

Sbírka rozhodovací praxe bude v příslušné části upravena dle výsledku diskuze RVH a předložena na 

jednání RVH dne 19. 3. 2019. 

    

3. Vnitřní hodnocení a reakreditace studijních programů, kterým akreditace skončí v roce 

2020 

RVH se zabývala možnostmi postupu pro čtyři studijní programy na MU, kterým akreditace zaniká již 

v roce 2020. Jedná se o studijní programy uskutečňované Filozofickou fakultou: bakalářský studijní 

program Francouzský jazyk a literatura, navazující magisterský studijní program Psychologie, doktorský 

studijní program Česká literatura a doktorský studijní program Latinská medievistika. 

Kromě studijního programu Psychologie nejsou dosud ustaveny programové rady, které by měly 

iniciovat podání žádosti o prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program. Od předchozího 

vnitřního hodnocení navíc neuplynula dostatečně dlouhá doba, aby bylo možné rozvoj studijního 

programu posoudit. V těchto případech tedy budou použity aktualizované dokumenty z hodnocení při 

přeměně původních studijních oborů na nové programy, resp. hodnocení záměru vzniku. Programové 

rady, které budou ustaveny v podzimním semestru 2019, na svém prvním zasedání projednají záměr 

prodloužení programu.   

V případě programu Francouzský jazyk a literatura RVH požaduje předložit kontrolní zprávu vyžádanou 

usnesením ze dne 19. 6. 2018 spolu žádostí o prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program do 

31. 10. 2019. RVH dále požaduje aktualizaci posudku hodnotitele reagující na provedené změny.  

Vzhledem k uvedenému termínu pro vyhotovení žádosti RVH nepožaduje předchozí jednání 

v programové radě. 

V případě ostatních tří studijních programů RVH očekává, že se nově ustavená programová rada vyjádří 

k připomínkám, které RVH vznesla při projednávání přeměn předchozích studijních oborů na studijní 

programy. 
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4. Příprava dodatku ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností MU za rok 2018 

Zástupci Odboru pro kvalitu RMU seznámili RVH s náležitostmi dodatku ke Zprávě o vnitřním 

hodnocení, který MU připravuje za rok 2018. Obsahovat bude roční rekapitulaci aktivit, které univerzita 

na poli zajišťování a hodnocení kvality provedla, a popis činnosti RVH. Zejména se bude věnovat tématu 

schvalování studijních programů, ale také jiným činnostem, např. analýze přijímacího řízení, 

připravované kontrole kvality závěrečných prací apod.  

Dodatek je projednáván Akademickým senátem MU, schvalován Vědeckou radou MU a následně 

projednán Správní radou MU. 

 

5. Různé 

Ladislav Rabušic informoval členy RVH o podzimních termínech zasedání – 24. září, 22. října, 19. 

listopadu a 10. prosince. 

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

jejíž dvacátý ročník proběhne 16.–17. května v prostorách univerzitního kina Scala. 

 

 

Příští jednání RVH se uskuteční 19. března 2019 ve velké zasedací místnosti RMU. 

 

Zapsal: Zdeněk Ježek  

Schválil: Ladislav Rabušic 

 

  

https://www.hkvs.muni.cz/
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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. *  

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. Donika Stará Odbor pro kvalitu 

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

 


