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Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: videokonference prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 

 

Program: 

1. přeměna doktorských studijních oborů Přírodovědecké fakulty MU na studijní programy; 

2. návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Přírodovědecké fakulty MU; 

3. prodloužení bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Filozofické fakulty 

MU; 

4. návrh vzniku bakalářských studijních programů Ekonomicko-správní fakulty MU; 

5. projednání změn garantů studijních programů předložených Fakultou sociálních studií;  

6. různé. 

Úvod 

Prof. Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení MU (dále „RVH“), přivítal členy Rady 

a zahájil jednání. 

 

1. Přeměna doktorských studijních oborů Přírodovědecké fakulty MU na studijní programy 

Pan děkan PřF MU prof. Tomáš Kašparovský představil strategii doktorských studijních programů na 

PřF MU, resp. na CEITECu MU, kde založili tzv. Thesis Advisory Committee (TAC), nástroj sloužící ke 

komplexní podpoře doktorských studentů i k jejich individuálnímu hodnocení. 

I. Vědy o živé přírodě (D) 

Garantka programu prof. Michaela Wimmerová navázala na pana děkana a detailněji popsala 

fungování zmiňované komise. Následně Radu seznámila s návrhem přeměny předloženého 

doktorského studijního oboru na studijní program. Doc. Josef Tomandl, zpravodaj programu, vyzdvihl 

personální zabezpečení programu a průběh hodnotící schůzky. Navrhl schválení přeměny 

s oprávněním uskutečňovat program po dobu 10 let. 

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 Vědy o 

živé přírodě předložený Přírodovědeckou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 10 let s vnitřním hodnocením do 5 let.  
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Life Sciences (D) 

Garantka studijního programu prof. Michaela Wimmerová představila doktorský studijní program Life 

Sciences, který je jazykovou mutací programu Vědy o živé přírodě. Zpravodaj programu doc. Josef 

Tomandl ohodnotil návrh přeměny jako kvalitně připravený. 

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 Life 

Sciences předložený Přírodovědeckou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program 

na 10 let s vnitřním hodnocením do 5 let.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Přírodovědecké fakulty MU 

III. Molecular and Cell Biology (N) 

Garant studijního programu prof. Jan Šmarda představil studijní program, přičemž vyzdvihl, že jde 

o první anglický studijní program navazujícího magisterského typu. Prof. Šmarda věří, že se s tímto 

studijním programem zvýší renomé PřF MU a povědomí v mezinárodním prostředí o jejích kvalitních 

programech. Dále garant okomentoval dovednosti a znalosti budoucích absolventů studijního 

programu. Doc. Josef Tomandl, zpravodaj programu, doporučil studijní program akreditovat. 

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 navazujícího magisterského studijního 

programu Molecular and Cell Biology předložený Přírodovědeckou fakultou MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 7 let.  
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Pozn.: K jednání se připojil předseda RVH, prof. Martin Bareš. 

 

3. Prodloužení bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Filozofické fakulty 

MU 

IV. Pomocné vědy historické (B) 

Dr. Petr Elbel představil studijní program, jehož je garantem. Zdůraznil, že jde z velké části o teoretický 

obor patřící k jádru historických věd, který se zabývá především analýzou a editorstvím písemných 

historických pramenů, a poukázal tak na odklon od dříve více blízkého oboru archivnictví. Dále se na 

jednání diskutoval především počet studentů ve studijním programu. Prof. Jan Hurdík, zpravodaj 

programu, navrhl prodloužit oprávnění uskutečňovat studijní program s odůvodněním, že byla 

akceptována doporučení RVH. Krátce rovněž shrnul vývoj dřívější debaty nad zachováním oddělených 

programů Archivnictví a Pomocné vědy historické, či jejich sloučením. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení bakalářského studijního programu 

Pomocné vědy historické předložený Filozofickou fakultou MU na 7 let s počátkem od skončení doby 

stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

V. Pomocné vědy historické (N) 

Garant studijního programu doc. Dalibor Havel představil studijní program. Konstatoval, že se jedná 

o navazování na program bakalářský, program tudíž akcentuje jazykové kompetence a prohlubuje 

znalosti a dovednosti načerpané v bakalářském studiu. Dále doc. Havel vyzdvihl zapojování studentů 

do vědeckých projektů vedených akademickými pracovníky studijního programu. Zpravodaj programu 

prof. Jan Hurdík doporučil návrh prodloužení schválit. 
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Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení navazujícího magisterského studijního 

programu Pomocné vědy historické předložený Filozofickou fakultou MU na 7 let s počátkem od 

skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

VI. Archivnictví (B) 

Garant studijního programu doc. Zbyněk Sviták představil studijní program. Komentoval především 

změnu práce s archivovaným materiály, která se týká zejména častější potřeby digitalizace. Upozornil 

tak na výrazný posun oboru archivnictví k informačním technologiím. Následně byla diskuze vedena o 

podobě přijímacího řízení, která by umožnila přijímat převážně plně motivované uchazeče o program. 

Prof. Jan Hurdík, zpravodaj programu, kvitoval provedené změny a posun ve studijním programu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení bakalářského studijního programu 

Archivnictví předložený Filozofickou fakultou MU na 7 let s počátkem od skončení doby stávajícího 

oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

VII. Archivnictví (N) 

Doc. Zbyněk Sviták, představil také navazující magisterský studijní program Archivnictví, jehož je rovněž 

garantem. Prof. Jan Hurdík, zpravodaj programu, opět doporučil návrh ke schválení. 
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Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení navazujícího magisterského studijního 

programu Archivnictví předložený Filozofickou fakultou MU na 7 let s počátkem od skončení doby 

stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Pozn.: Z důvodu jiných pracovních povinností odešel z jednání předseda RVH, prof. Martin Bareš. 

 

4. Návrh vzniku bakalářských studijních programů Ekonomicko-správní fakulty MU 

Pan proděkan dr. Petr Valouch uvedl bakalářské profesní studijní programy předkládané Ekonomicko-

správní fakultou do kontextu. Radě promítnul statistiky kombinovaného studia – počty uchazečů a 

podíly absolventů ve standardní době studia. Vzhledem k nepříznivosti těchto dat, popsal pan 

proděkan změnu strategie fakulty v kombinovaném studiu spočívající jednak v opuštění konceptu 

stejného studijního plánu v prezenční a kombinované formě a dále ve vytvoření nových profesních 

kombinovaných studijních programů, které jsou atraktivnější a lépe odpovídají požadavkům cílové 

skupiny potencionálních uchazečů. Závěrem pan proděkan informoval o dalších plánech a cílech fakulty 

v tomto směru, kupříkladu o propojení kombinovaného studia s aktivitami CŽV. 

VIII. Management veřejných služeb 

Garant studijního programu doc. Ivan Malý představil koncepci studijního programu. Vyzdvihl 

především zaměření studijního programu na osoby již pracující, které ovšem vyhledávají možnosti 

dalšího profesního rozvoje. Informoval, že typicky se jedná o absolventy oborů vyučovaných fakultami 

sportu a tělesné výchovy, kteří uvažují o posunu z výkonné profese do organizační a manažerské. 

Závěrem zodpověděl dotazy zpravodaje programu prof. Zbyňka Vybírala týkající se kupříkladu 

charakteristik SZZ či předpokládaného počtu přijímaných 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 bakalářského studijního programu 

Management veřejných služeb předložený Ekonomicko-správní fakultou MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 7 let. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

IX. Management měst a regionů 

Garant studijního programu dr. Martin Šauer představil další kombinovaný profesně orientovaný 

studijní program, který se cíleně orientuje na uchazeče, kteří se již pohybují na pracovním trhu v oblasti 

lokálního a regionálního rozvoje. V diskuzi se členy RVH se pak garant dr. Šauer dále věnoval zejména 

struktuře výuky a míře volitelnosti v rámci studijního programu. Zpravodaj programu prof. Zbyněk 

Vybíral navrhl schválení 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 bakalářského studijního programu 

Management měst a regionů předložený Ekonomicko-správní fakultou MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

X. Podnikový management 

Garant studijního programu doc. Ondřej Částek představil studijní program, jehož cílovou skupinou 

jsou vedoucí prodejen a střední managment v dalších funkcích obchodu. Garant programu současně 

zdůraznil, že reagují na poptávku přímo z praxe. Zpravodaj programu doc. Emanuel Hurych kladně 

zhodnotil nejen zdůvodnění praktické potřeby zavedení programu, ale například i nastavení praxe a 

spolupráce se zaměstnavateli. 

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 bakalářského studijního programu Podnikový 

management předložený Ekonomicko-správní fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 7 let. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XI. Finance, účetnictví a daně 

Dr. Petr Valouch, garant studijního programu, při představování programu vypíchnul, že program má 

svůj předobraz a inspiraci v nabídce celoživotního vzdělávání, kterou fakulta úspěšně realizuje. 

Unikátním prvkem programu je dle něj pak rozdělení na dva povinně-volitelné bloky, kdy jeden z nich 

je zaměřen na účetnictví a daně a druhý na podnikání na kapitálovém trhu. Zpravodajka programu prof. 

Ivana Černá navrhla studijní program akreditovat. 

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 bakalářského studijního programu Finance, 

účetnictví a daně předložený Ekonomicko-správní fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 7 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XII. Analytika byznysových dat 

Doc. Maria Králová, garantka studijního programu, při jeho představení Radě zdůraznila dynamičnost 

daného odvětví a současně ojedinělost studijních programů zaměřených na tuto oblast v českém 

prostředí navzdory velké poptávce po datových odbornících. Návazná debata se orientovala převážně 

na rozsah statistických znalostí studentů programu ve spojení s požadavky na práci v programovacím 

jazyku R. Zpravodajka programu prof. Ivana Černá doporučila Radě program ke schválení. 

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 bakalářského studijního programu Analytika 

byznysových dat předložený Ekonomicko-správní fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 7 let. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XIII. Business Management and Finance 

Proděkan pro zahraniční vztahy a současně garant studijního programu Business Management and 

Finance dr. Petr Smutný seznámil Radu s návrhem vzniku anglických studijních programů. Vznik 

předložených studijních programů je výsledkem celofakultní diskuze a kompletace nabídky anglických 

studijních programů. Realizace programů otevírá možnosti nejen k rozsáhlejším mezinárodním 

kontaktům, ale i k další vnitrofakultní spolupráci. Doc. Ivana Černá, zpravodajka studijního programu 

Business Management and Finance, pozitivně ohodnotila přípravu programu a zapracování podnětů 

od hodnotitelů. 

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 bakalářského studijního programu Business 

Management and Finance předložený Ekonomicko-správní fakultou MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 7 let.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

XIV. Economics and Public Policy 

Garant studijního programu doc. David Špaček doplnil bližší informace o návrhu vzniku programu 

Economics and Public Policy. Studijní program dotváří a uceluje sestavu anglických bakalářských 

studijních programů ESF MU. Současně využívá již dostatečně bohaté nabídky anglických předmětů na 

fakultě, které však rozšiřuje a konsoliduje do smysluplných celků. Zpravodaj programu doc. Emanuel 

Hurych pohovořil o velmi dobrém personálním zabezpečení programu a doporučil jej ke schválení. 

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 bakalářského studijního programu Economics 

and Public Policy předložený Ekonomicko-správní fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 7 let. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Projednání změn garantů studijních programů předložených Fakultou sociálních studií 

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

kvality studijních programů MU bere na vědomí změnu garanta následujících studijních programů 

Fakulty sociálních studií MU: 

Program Typ Nový garant 

Sociologie D doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 

Sociology D doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 

Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost N doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. 

 

6. Různé 

Prof. Břetislav Koudela otevřel debatu nad fungováním systému zajišťování kvality v době, která není 

s ohledem na opatření v pandemii COVID-19 obvyklá. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu 

RMU, informoval, že se v současnosti vede debata se studijními proděkany a s proděkany pro kvalitu 

na téma, zda a jak se proměňuje zejména fungování programových rad. 

 

Poté Rada debatovala termíny jednání v první polovině roku 2021, přičemž se shodla na následujících 

termínech:  

• 12. 1. 

• 16. 2. 

• 16. 3. 

• 20. 4. 

• 18. 5. 

• 22. 6. 

Závěrem prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH, poděkoval všem přítomným za účast a následně 

jednání ukončil. 

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

Příští jednání se uskuteční v úterý 8. prosince 2020, v prostředí aplikace Microsoft Teams. 

Zpracovali: Mgr. Anna Římánková, Mgr. Jakub Vykydal 

Schválil: prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH MU 
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Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 

 Přítomen Nepřítomen 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. *  

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. *  

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 *  

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 MU 

Mgr. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Anna Římánková Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu RMU 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Přírodovědecká fakulta MU 

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta MU 

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. Přírodovědecká fakulta MU 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta MU 

Mgr. Petr Elbel, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. Filozofická fakulta MU 
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Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

Ing. Petr Valouch, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

Ing. Petr Smutný, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. Ekonomicko-správní fakulta MU 

Ing. Martin Šauer, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. Ing. David Špaček, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

Ing. Silvie Tomanová Ekonomicko-správní fakulta MU 

 


