
 
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 

25. února 2020 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity  

 

Program: 

1. Záměr vzniku bakalářských studijních programů Ekonomicko-správní fakulty 

2. Záměr vzniku navazujících magisterských studijních programů Filozofické fakulty 

3. Návrh vzniku doktorských studijních programů Filozofické fakulty 

4. Přeměna doktorského studijního programu Psychologie uskutečňovaného Filozofickou fakultou 

5. Prodloužení doktorského studijního programu Latinská medievistika uskutečňovaného Filozofickou 

fakultou 

6. Změna garantů studijních programů Lékařské fakulty 

7. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality Masarykovy univerzity 

8. Opatření o zajištění možnosti dostudování studentů Fakulty sociálních studií a Fakulty sportovních 

studií 

9. Návrh metodologie tematického hodnocení prvků internacionalizace v českých studijních 

programech 

10. Různé 

 

 

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

a program jednání.  

 

1. Záměr vzniku bakalářských studijních programů Ekonomicko-správní fakulty 

Petr Smutný, proděkan ESF pro zahraniční vztahy, představil koncepci studijních programů fakulty 

v anglickém jazyce. Přípravě předkládaných programů předcházela analýza obdobných programů na 

zahraničních institucích a dohoda na společných předmětech studijních programů bakalářského studia. 

Příprava dalších studijních programů v angličtině pomůže také navazování institucionálních kontaktů se 

zahraničními univerzitami. 

I. Economics and Public Policy 

David Špaček, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu, který reprezentuje jedno ze 

dvou hlavních zaměření vzdělávání a výzkumu na Ekonomicko-správní fakultě. Vzhledem k charakteru 

programu bude studium zahrnovat i příbuzná témata sociálních věd. V diskusi neměli členové RVH žádné 

připomínky. 
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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 Economics and Public 

Policy včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Ekonomicko-správní fakultou MU.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Business Management and Finance 

Petr Smutný, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu a upřesnil předpokládané 

počty přijímaných studentů. V diskusi neměli členové RVH žádné připomínky. 

 

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 Business Management 

and Finance včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Ekonomicko-správní fakultou MU.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

10.00 odešel Martin Bareš, přišel Jan Zouhar 

 

2. Záměr vzniku navazujících magisterských studijních programů Filozofické fakulty 

Tomáš Pospíšil, proděkan FF pro zahraniční vztahy, představil koncepci studijních programů fakulty 

v anglickém jazyce, jejímž záměrem je posílení internacionalizace a uspokojení poptávky po studijních 

programech v cizím jazyce. 

I. Studies in Visual Cultures, Media, and Art History 

Ivan Foletti, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu, který rozšiřuje dosud omezený 

dosah disciplíny dějin umění a poskytne příležitost rozšířit možnosti pedagogického působení rostoucímu 

počtu akademických pracovníků pocházejících ze zahraničí. Vzhledem k již vybudovanému renomé Semináře 

dějin umění FF v Itálii či středoevropských zemích je možné očekávat stabilní zájem uchazečů. Studijní 

program bude zahrnovat praxi v renomovaných institucích či práci na kolektivních výstupech. V diskusi se 

členové RVH věnovali otázce strukturace studia v jednotlivých semestrech a možným podobám závěrečné 

práce. 
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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 Studies in 

Visual Cultures, Media, and Art History včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Filozofickou fakultou 

MU.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

II. North American Culture Studies (Double degree) 

Tomáš Pospíšil, zástupce navrhovaného garanta Michaela Matthewa Kaylora, představil záměr vzniku 

studijního programu, který bude uskutečňován ve spolupráci s respektovanou kanadskou univerzitou. 

Filozofická fakulta se dlouhodobě věnuje tématu severoamerických studií a společně uskutečňovaný program 

je prvním krokem k případné další institucionální spolupráci. V diskusi se členové RVH věnovali otázce 

možnosti uskutečňovat meziuniverzitní spolupráci ve formě zvláštního studijního plánu v již akreditovaném 

studijním programu. 

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 North 

American Culture Studies včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Filozofickou fakultou MU.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Návrh vzniku doktorských studijních programů Filozofické fakulty 

I. Digitální kultura a kreativní průmysly 

Jana Horáková, navrhovaná garantka, představila návrh vzniku studijního programu, který reaguje na 

poptávku po expertech schopných pracovat s novými médii a doplňuje již existující bakalářský a navazující 

magisterský program podobného zaměření. Josef Menšík, zpravodaj RVH, kladně zhodnotil přípravu 

studijního programu a upozornil na konstruktivní připomínky v posudcích hodnotitelů. V diskusi se členové 

RVH věnovali otázce stáží ve veřejném i soukromém sektoru. 
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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 Digitální kultura a 

kreativní průmysly předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program 

na 7 let.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

II. Digital Culture and Creative Industries 

Jana Horáková, navrhovaná garantka, představila návrh vzniku studijního programu. V diskusi neměli členové 

RVH dalších otázek nad rámec témat diskutovaných při projednávání návrhu vzniku 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 Digital Culture and 

Creative Industries předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program 

na 7 let.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Přeměna doktorského studijního programu Psychologie uskutečňovaného Filozofickou fakultou 

Marek Blatný, navrhovaný garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 

studijního oboru. Vzhledem k tomu, že základní psychologické metody jsou shodné ve všech odvětvích a 

Psychologický ústav FF klade důraz na interdisciplinaritu výzkumu, bude program uskutečňován jako 

jednooborové studium bez specializací. Emanuel Hurych, zpravodaj RVH, ocenil zapracování připomínek 

z hodnotitelského posudku a upozornil na méně aktuální informace o publikační aktivitě akademických 

pracovníků v akreditačních podkladech. V diskusi se členové RVH věnovali otázce personálního zabezpečení 

studijního programu. 
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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 Psychologie 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: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Prodloužení doktorského studijního programu Latinská medievistika uskutečňovaného Filozofickou 

fakultou 

Jana Mutlová, garantka studijního programu, představila návrh prodloužení studijního programu, který 

představuje stěžejní disciplínu pro medievistický výzkum, neboť se zabývá zpřístupňováním latinských 

pramenů. V nedávné době došlo k posílení personálního zabezpečení díky dvěma úspěšně ukončeným 

habilitačním řízením, došlo také k navýšení grantového výkonu pracoviště. Josef Janyška, zpravodaj RVH, 

kladně zhodnotil dosažené změny a upozornil na rizika plynoucí z malého počtu studentů i školitelů. V diskusi 

neměli členové RVH další připomínky. 

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 doktorského studijního programu Latinská 

medievistika předložený Filozofickou fakultou MU na 8 let. Počátek doby, na kterou se oprávnění prodlužuje, 

naváže na dosavadní oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Změna garantů studijních programů Lékařské fakulty 

Rada pro vnitřní hodnocení byla Lékařskou fakultou informována o změně garantů studijních programů.  

Bakalářský studijní program Optika a optometrie  

Děkan Lékařské fakulty jmenoval garantem doc. Mgr. Pavla Beneše, Ph.D. 

Bakalářský studijní program Ortoptika  

Děkan Lékařské fakulty jmenoval garantem Mgr. Petra Veselého, DiS., Ph.D. 
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Navazující magisterský studijní program Optometrie 

Děkan Lékařské fakulty jmenoval garantem doc. Mgr. Pavla Beneše, Ph.D. 

Doktorský studijní program Pediatrie 

Děkan Lékařské fakulty jmenoval garantem doc. MUDr. Jana Blatného, Ph.D. 

Doktorský studijní program Paediatrics 

Děkan Lékařské fakulty jmenoval garantem doc. MUDr. Jana Blatného, Ph.D. 

Rada pro vnitřní hodnocení bere tyto změny na vědomí. 

 

7. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality Masarykovy univerzity 

Petr Černikovský, ředitel pro kvalitu, představil členům RVH dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality 

MU, který rekapituluje dosažené výsledky v zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností 

Masarykovy univerzity v roce 2019. Po projednání Radou pro vnitřní hodnocení bude dodatek dále projednán 

Vědeckou radou MU, schválen Akademickým senátem MU a projednán Správní radou MU.  

 

8. Opatření o zajištění možnosti dostudování studentů Fakulty sociálních studií a Fakulty sportovních 

studií 

Jakub Vykydal, koordinátor pro evaluaci vzdělávání, představil opatření děkanů Fakulty sociálních studií a 

Fakulty sportovních studií, kterým bude zajištěno dostudování studentů studijních programů členěných na 

obory při přechodu na novou strukturu studia. Po projednání Radou pro vnitřní hodnocení bude opatření 

předloženo Vědecké radě MU. 

 

9. Návrh metodologie hodnocení prvků internacionalizace v českých studijních programech 

Petr Černikovský představil členům RVH návrh metodologie druhého tematického hodnocení, kterým se 

bude RVH věnovat v roce 2020 a které bude zaměřeno na prvky internacionalizace v českých studijních 

programech. Na březnovém výjezdním zasedání bude představena podrobná koncepce hodnocení.  

 

10. Různé 

Ladislav Rabušic oznámil členům RVH konání diskusního setkání věnovaného tématu oborových rad 

v doktorských studijních programech, které naváže na dvě obdobné diskuse, které byly na podzim 2019 

věnovány tématu programových rad bakalářských a magisterských studijních programů. Setkání se uskuteční 

v pátek 20. března od 13.00 v místnosti N21 v budově Filozofické fakulty na Janáčkově náměstí. 

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

 

Příští jednání se uskuteční 24. března 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.  *  

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. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

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

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

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

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Ivan Foletti, MA, Docteur ѐs Lettres Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. Filozofická fakulta  
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doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 

PhDr. Petr Macek, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. Filozofická fakulta 

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

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. Filozofická fakulta 

 


