
 
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 

28. dubna 2020 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Microsoft Teams 

 

Program: 

1. Návrh rozšíření bakalářského studijního programu Sociální antropologie předložený Fakultou 

sociálních studií 

2. Návrh změny názvu navazujícího magisterského studijního programu Nordistika – odbornost pro 

praxi předložený Filozofickou fakultou 

3. Návrhy přeměny doktorských studijních oborů na studijní programy předložené Filozofickou fakultou 

4. Různé 

 

 

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

a program jednání.  

 

1. Návrh rozšíření bakalářského studijního programu Sociální antropologie předložený Fakultou 

sociálních studií MU 

Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií a zástupce garantky Ireny Kašparové, představil návrh rozšíření 

bakalářského studijního programu Sociální antropologie o jednooborový studijní plán. Fakulta dosud 

uskutečňovala v tomto programu pouze plány sdruženého studia, ale o jednooborové studium jevili uchazeči 

velký zájem. Státní závěrečná zkouška i soubor povinných předmětů zůstane stejný, dojde pouze k rozšíření 

nabídky povinně-volitelných předmětů. 

Josef Janyška, zpravodaj RVH, kladně zhodnotil přípravu nového studijního plánu. V diskusi neměli členové 

RVH žádné připomínky. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 16 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh rozšíření bakalářského studijního programu Sociální antropologie 

předložený Fakultou sociálních studií MU.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  
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Usnesení bylo přijato. 

2. Návrh změny názvu navazujícího magisterského studijního programu Nordistika – odbornost pro 

praxi předložený Filozofickou fakultou MU 

 

Miluše Juříčková, garantka studijního programu, představila návrh změny názvu navazujícího magisterského 

studijního programu Nordistika – odbornost pro praxi. Nový navrhovaný název Nordistika reaguje na 

doporučení, které uložila Rada pro vnitřní hodnocení MU na svém předchozím zasedání 19. 6. 2018, a zároveň 

reflektuje širší záběr programu oproti jeho bakalářskému stupni, který je zaměřen na výuku norského jazyka 

a literatury. V diskusi neměli členové RVH žádné připomínky. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 17 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh změny názvu navazujícího magisterského studijního programu 

Nordistika – odbornost pro praxi předloženého Filozofickou fakultou MU na nový název Nordistika.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Návrhy přeměny doktorských studijních oborů na studijní programy předložené Filozofickou 

fakultou  

 

I. Divadelní a filmová studia 

David Drozd, navrhovaný garant, představil návrh studijního programu a způsob jeho přeměny z dosavadního 

studijního oboru. Došlo k personálnímu posílení a k obměně oborové rady, kde je nově výrazně akcentováno 

mezinárodní zastoupení. Posíleny byly také vztahy s potenciálními zaměstnavateli absolventů studijního 

programu. 

Jan Hurdík, zpravodaj RVH, kladně zhodnotil přípravu studijního programu a zapracování připomínek 

externího hodnotitele. V diskusi se členové RVH věnovali otázce publikačního výkonu vyučujících programu 

a nutnosti uvést strukturu programu do souladu s rozhodnutím Rady Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství č. 2/2020, ve kterém Rada NAÚ vyjádřila nesouhlas s dělením doktorských studijních 

programů na specializace. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh přeměny doktorského studijního programu Divadelní a filmová 

studia předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s 

vnitřním hodnocením do 5 let za podmínky uvedení struktury studijního programu do souladu s usnesením 

Rady NAÚ č. 2/2020 do listopadu 2020.  
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Hudební věda 

Lubomír Spurný, navrhovaný garant, představil návrh studijního programu a jeho přeměnu z dosavadního 

studijního oboru, při které byl kladen důraz na posílení mezinárodní kooperace programu. Zbyněk Vybíral, 

zpravodaj RVH, ocenil přípravu studijního programu. V diskusi neměli členové RVH žádné připomínky. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh přeměny doktorského studijního programu Hudební věda 

předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním 

hodnocením do 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

III. Musicology 

Lubomír Spurný, navrhovaný garant, představil návrh studijního programu a jeho přeměnu z dosavadního 

studijního oboru. Zbyněk Vybíral, zpravodaj RVH, ocenil přípravu studijního programu. V diskusi neměli 

členové RVH žádné připomínky. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh přeměny doktorského studijního programu Musicology předložený 

Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením 

do 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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4. Různé 

Petr Černikovský, ředitel pro kvalitu Masarykovy univerzity, seznámil členy Rady pro vnitřní hodnocení 

s průběhem přípravy farmaceutického vzdělávání na MU. V současné době posuzuje nové studijní programy 

Masarykovy univerzity Národní akreditační úřad pro vysoké školství, příslušné orgány MU i Veterinární a 

farmaceutické univerzity Brno už schválily potřebné smlouvy. 

 

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

 

Příští jednání se uskuteční 23. června 2020, místo jednání bude určeno dle aktuální epidemiologické situace. 

 

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.  *  

doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.  * 

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. Soňa Nantlová Odbor pro kvalitu 

Mgr. Anna Římánková Odbor pro kvalitu 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

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

Irena Kašparová, M.A., Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. MgA. David Drozd, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 
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PhDr. Petr Macek, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. Filozofická fakulta 

 


