
 
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 

28. ledna 2020 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity  

 

Program: 

1. Záměr vzniku bakalářského studijního programu Kyberbezpečnost  

2. Změna garantů studijních programů 

3. Návrh rozšíření doktorského studijního programu Comparative Constitutional Law 

4. Návrh rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Učitelství matematiky pro ZŠ  

5. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Předškolní pedagogika 

6. Návrh přeměny navazujícího magisterského studijního programu Portugalský jazyk a literatura 

7. Záměr vzniku bakalářského studijního programu Comparative World Literature 

8. Návrh kontrolní zprávy oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory 

9. Návrh metodologie hodnocení kvality závěrečných prací na MU 

10. Opatření děkana Filozofické fakulty o převodech doktorských studentů do nástupnických studijních 

programů 

11. Různé 

 

 

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

a program jednání. Martin Bareš, předseda RVH, přivítal novou členku RVH doc. Lenku Luhovou a předal jí 

jmenovací dekret. 

 

1. Záměr vzniku bakalářského studijního programu Kyberbezpečnost 

Tomáš Pitner, navrhovaný garant, představil záměr vzniku profesně orientovaného studijního programu, 

který reaguje na výraznou poptávku z komerční i veřejné sféry. Významnou část studia tvoří stáže v externích 

organizacích, na jejichž základě si budou studenti také převážně volit téma bakalářské práce. V diskusi se 

členové RVH věnovali otázce zájmu uchazečů o studium, možnosti uskutečňovat výuku v kombinované formě 

a případné perspektivě připravit navazující magisterský program v oblasti kyberbezpečnosti. 

 

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 Kyberbezpečnost, včetně 

návrhu panelu hodnotitelů, předložený Fakultou informatiky MU.  
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Změna garantů studijních programů 

Rada pro vnitřní hodnocení byla Filozofickou a Právnickou fakultou informována o změně garantů studijních 

programů. 

Navazující magisterský studijní program Literatura a mezikulturní komunikace 

Děkan Filozofické fakulty jmenoval garantem doc. Mgr. Petra Bubeníčka, Ph.D. 

Doktorský studijní program Intellectual Property Law 

Děkan Právnické fakulty jmenoval garantem doc. JUDr. Pavla Koukala, Ph.D. 

Rada pro vnitřní hodnocení bere tyto změny na vědomí. 

 

3. Návrh rozšíření doktorského studijního programu Comparative Constitutional Law 

Martin Škop, děkan Právnické fakulty, seznámil členy RVH s návrhem rozšíření doktorského studijního 

programu o kombinovanou formu studia, která v ostatních anglických doktorských programech fakulty byla 

schválena, jen zde dosud chybí. Robert Zbíral, garant programu, zdůraznil vyšší zájem uchazečů o 

kombinovanou formu studia, neboť se často jedná již o pracující osoby. Ladislav Blažek, zpravodaj RVH, neměl 

žádné připomínky, stejně jako ostatní členové RVH. 

Návrh usnesení: 

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

studijních programů MU schvaluje návrh rozšíření doktorského studijního programu Comparative 

Constitutional Law o kombinovanou formu studia.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Návrh rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Učitelství matematiky pro ZŠ 

Jaroslav Beránek, garant studijního programu, seznámil členy RVH s návrhem rozšíření programu o 

kombinovanou formu výuky, čímž fakulta vychází vstříc uchazečům, kteří mají zájem pokračovat 

v navazujícím studiu, ale z pracovních či osobních důvodů nemohou navštěvovat prezenční studium. Došlo 

k personálnímu posílení pracoviště a další akademičtí pracovníci se připravují na habilitační řízení. 
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Josef Janyška, zpravodaj RVH, upozornil na ztíženou možnosti kombinovatelnosti aprobací, pokud nebude 

fakulta všechny programy uskutečňovat v obou formách. Helena Vaďurová, proděkanka PdF pro kvalitu a 

strategii, dále seznámila členy RVH s uskutečňovanými programy celoživotního vzdělávání na PdF, které 

umožňují taktéž získat kvalifikaci učitele pro základní školy. 

 Návrh usnesení: 

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

studijních programů MU schvaluje návrh rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Učitelství 

matematiky pro ZŠ o kombinovanou formu studia.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Předškolní pedagogika 

Zora Syslová, navrhovaná garantka, představila návrh studijního programu, který bude uskutečňován v rámci 

oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika a umožní zájemcům o studium získat přehled v širším kontextu 

předškolního vzdělávání. Jan Zouhar, zpravodaj RVH, kladně zhodnotil personální zabezpečení studijního 

programu. V diskusi se členové RVH věnovali otázce velkého počtu vedených závěrečných prací na jednoho 

akademického pracovníka.  

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 Předškolní 

pedagogika předložený Pedagogickou 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. 

 

6. Návrh přeměny navazujícího magisterského studijního programu Portugalský jazyk a literatura 

Iva Svobodová, navrhovaná garantka, představila studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 

studijního oboru. V souladu s doporučením hodnotitele bude program orientován i na další portugalsky 

mluvící země. Zbyněk Vybíral, zpravodaj RVH, se věnoval problematice internacionalizace studijního 

programu a personálního růstu pracoviště. V diskusi se členové RVH zabývali otázkou zájmu uchazečů o 

studijní program.  
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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 navazujícího magisterského studijního programu 

Portugalský jazyk a literatura předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 7 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. 

 

7. Záměr vzniku bakalářského studijního programu Comparative World Literature 

Tomáš Kačer, navrhovaný garant, představil studijní program, který bude zaměřen na srovnávací přístup ke 

světové literatuře. Cílem programu je mimo jiné rozšířit nabídku studia na Filozofické fakultě pro uchazeče 

ze zahraničí. Stěžejní částí programu bude teoretická a metodologická příprava, speciální předměty týkající 

se konkrétních národních literatur nabídnou příslušná pracoviště Filozofické fakulty.  

Petr Kyloušek, proděkan FF pro vědu a doktorské studium, popsal dosavadní zkušenost fakulty 

s uskutečňováním studijního programu Mediteránní studia, který je také zaměřen na srovnávací studium 

kultury středomořských zemí. 

Ivo Pospíšil, vedoucí Ústavu slavistiky, upozornil na dlouhou českou komparatistickou tradici a dosud 

uskutečňovaný doktorský program FF tohoto zaměření, jehož jsou někteří akademičtí pracovníci 

navrhovaného programu včetně garanta absolventy. Navrhovaný program také umožní propojit filologická 

pracoviště fakulty a využít jejich odbornosti. 

V diskusi se členové RVH věnovali otázce poměru předmětů zaměřených na jednotlivé literatury a předmětů 

orientovaných přímo komparatisticky. Členové RVH vyzdvihli snahu Filozofické fakulty připravovat nové 

studijní programy v anglickém jazyce, ale upozornili na omezenou možnost kombinovatelnosti navrhovaného 

programu ve sdruženém studiu. Dále také upozornili na riziko skutečnosti, že velká část kurikula bude 

vyplněna předměty, jejichž obsah bude ponechán na vůli jednotlivých filologických pracovišť, což by mohlo 

dále oslabit srovnávací rozměr studijního programu. Jako vhodnější se spíše jeví upřednostnit kurzy zaměřené 

na vývoj konkrétních estetických koncepcí či problémů než kurzy věnované národním literaturám. 

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 Comparative World 

Literature, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Filozofickou fakultou MU, a současně uvádí 

následující doporučení pro zpracování návrhu vzniku studijního programu: 

a. uskutečňovat program pouze jako jednooborový studijní plán 

b. posílit důraz na předměty přímo zaměřené na komparatistiku 

c. zvážit možnost restrukturalizace kurikula. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 10 

Proti: 1 

Zdržel se: 3  

Usnesení bylo přijato. 

  

8. Návrh kontrolní zprávy oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory 

Petr Černikovský, ředitel pro kvalitu, seznámil členy RVH s podobou kontrolní zprávy oblasti vzdělávání 

Bezpečnostní obory. Povinnost zpracovat kontrolní zprávu byla Masarykově univerzitě uložena Národním 

akreditačním úřadem pro vysoké školství v roce 2018 při udělení institucionální akreditace pro tuto oblast 

vzdělávání. Na přípravě zprávy se podílela skupina autorů z Fakulty sociálních studií, Právnické fakulty, 

Fakulty informatiky a Pedagogické fakulty. 

Rada pro vnitřní hodnocení zprávu projednala a souhlasí s jejím předložením Národnímu akreditačnímu 

úřadu pro vysoké školství. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Ve 12.00 odešel Martin Bareš a Josef Menšík. 

 

9. Návrh metodologie hodnocení kvality závěrečných prací na MU 

Petr Černikovský představil členům RVH návrh metodologie jednoho z tematických hodnocení, kterým se 

bude RVH věnovat v roce 2020. V roce 2019 proběhla velká kontrola závěrečných prací zaměřená na problém 

plagiátorství, připravované hodnocení se bude věnovat zejména otázkám prevence a hledání příkladů dobré 

praxe. Na březnovém výjezdním zasedání bude představena podrobná koncepce hodnocení. V diskusi se 

členové RVH věnovali otázce zapojení jednotlivých aktérů do hodnocení a nastavení výběru dat, která budou 

zkoumána. 

 

10. Opatření děkana Filozofické fakulty o převodech doktorských studentů do nástupnických studijních 

programů 

Donika Stará, manažerka pro kvalitu, představila opatření děkana FF, kterým bude zajištěno dostudování 

studentů doktorských studijních programů při přechodu na novou strukturu studia. Po projednání Radou 

pro vnitřní hodnocení bude opatření předloženo Vědecké radě MU. 
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11. Různé 

Ladislav Rabušic připomněl členům RVH konání březnového výjezdního zasedání, které bude věnováno 

koncepčním otázkám zajišťování a hodnocení kvality na Masarykově univerzitě. Zároveň upozornil na změnu 

dne konání květnového jednání, které se z původně plánovaného 19. 5. přesouvá na 12. 5. 2020. 

Rektor MU Martin Bareš seznámil členy RVH s aktuálním vývojem ohledně přesunu Farmaceutické fakulty 

z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na Masarykovu univerzitu. Akademický senát MU schválil 

záměr rektora zřídit vysokoškolský ústav, který by se po získání akreditace na výuku farmaceutických 

studijních programů transformoval ve fakultu. V současnosti probíhají jednání s představiteli VFU a 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

Na závěr jednání se Ladislav Rabušic rozloučil s odcházející pracovnicí Odboru pro kvalitu RMU Donikou 

Starou a popřál jí mnoho úspěchů v dalším pracovním i osobním životě. 

 

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

 

Příští jednání se uskuteční 25. února 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. Donika Stará Odbor pro kvalitu 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.  Fakulta informatiky 

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

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. Fakulta informatiky 

Ing. Andrea Suzovičová Fakulta informatiky 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Právnická fakulta 

doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. Právnická fakulta 
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Mgr. Jana Lautrbachová Právnická fakulta 

Mgr. Lenka Podrabská Právnická fakulta 

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Pedagogická fakulta 

doc. RNDr.  Jaroslav Beránek, CSc. Pedagogická fakulta 

Mgr. Helena Durnová, Ph.D. Pedagogická fakulta 

PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D. Pedagogická fakulta 

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. Filozofická fakulta 

 



Fakulta Oblast vzdělávání Povaha návrhu Studijní program (SP) Typ SP

Délka 

platnosti 

oprávnění (v 

letech) Garant SP Profil SP

Forma 

studia

Jazyk 

výuky
ARTS Filologie záměr vzniku Comparative World Literature B schváleno Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. akademický P eng

FI Bezpečnostní obory záměr vzniku Kyberbezpečnost B schváleno doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. profesní P cze

PED Učitelství rozšíření Učitelství matematiky pro základní školy N schváleno doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. akademický PK cze

PED Neučitelská pedagogika návrh vzniku Předškolní pedagogika N 7 doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. akademický PK cze

ARTS Filologie změna garanta Literatura a mezikulturní komunikace N projednáno doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. akademický P cze

ARTS Filologie přeměna Portugalský jazyk a literatura N 7 doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. akademický P cze

LAW Právo rozšíření Comparative Constitutional Law D schváleno doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. PK eng

LAW Právo změna garanta Intellectual Property Law D projednáno doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. PK eng

Příloha č. 2: Přehled projednaných studijních programů RVH

1 B = bakalářský; N = navazující magisterský; M = magisterský; D = doktorský
2 P = prezenční; K = kombinovaná
3 ČJ = český jazyk; AJ = anglický jazyk


