
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: videokonference prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 

Sp. zn.: MU-IS/22526/2021/1334673/RMU 

 

Program: 

1. návrh přeměny navazujícího magisterského studijního oboru Fakulty sociálních studií MU na 

studijní program  

2. návrh vzniku studijních programů Filozofické fakulty MU; 

3. návrh přeměny studijních oborů Filozofické fakulty MU na studijní programy; 

4. kontrolní zprávy k oblastem vzdělávání vyplývající z rozhodnutí o udělení institucionální 

akreditace; 

5. různé. 

Úvod 

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

představil program jednání a následně jednání zahájil. 

1. Návrh přeměny navazujícího magisterského studijního oboru Fakulty sociálních studií MU na 

studijní program 

 

I. European Governance (N)  
 

Garant studijního programu prof. Hloušek představil návrh přeměny studijního oboru na program, 

který je uskutečňován ve spolupráci s Utrechtskou univerzitou formou tzv. double degree. 

Zpravodaj programu prof. Antonín Slaný okomentoval provedené úpravy oproti původnímu oboru a 

ocenil úroveň publikační činnosti nejen garanta programu ale i dalších akademických pracovníků 

podílejících se na uskutečňování studijního programu. Závěrem doporučil schválení studijního 

programu na maximální dobu 10 let. 

Návazné dotazy členů Rady se týkaly převážně způsobu komunikace s Utrechtskou univerzitou 

v případě změn ve studijním programu a problematiky mobilit a stáží v období protipandemických 

opatření. Celkově byl studijní program označen za velmi prestižní. 
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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 European Governance předložený Fakultou sociálních studií 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. 

 

Pozn.: K jednání se připojil člen RVH Mgr. Josef Menšík, Ph.D. 

 

2. Návrh vzniku studijních programů Filozofické fakulty MU 

Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic přivítal zástupce Filozofické fakulty a předal slovo dr. Petru 

Stehlíkovi, garantovi navrhovaného studijního programu Comparative World Literature.  

 

II. Comparative World Literature (B) 

Dr. Petr Stehlík, garant navrhovaného studijního programu, představil návrh vzniku programu, přičemž 

se soustředil zejména na provedené úpravy od původně předloženého návrhu, který Rada vrátila 

k přepracování. Radu seznámil s pozměněným studijním plánem a charakteristikou kurzů. Prezentoval 

příklady upravených námětů na témata bakalářských prací, okomentoval výskyt české literatury 

v anglickém programu, vyjádřil se k podílu přejatých kurzů z jiných programů Filozofické fakulty MU a 

zejména podal komentář k celkové studijní zátěži daného studijního programu. Pan proděkan 

doc. Tomáš Pospíšil navázal na garanta vyjádřením podpory vznikům anglických studijních programů. 

Zpravodajka programu doc. Světlana Hanušová zrekapitulovala změny v předložených materiálech 

s ohledem na doporučení RVH z jednání uskutečněného 8. 12. 2020. Konstatovala, že provedené 

úpravy jsou spíše formálního charakteru a dostatečně nereflektují doporučení Rady, a z tohoto důvodu 

navrhla program neschválit. Rovněž upozornila, že by bylo vhodné předkládat současně s upravenými 

podklady také vypořádání připomínek. 

Členové RVH následně se zástupci fakulty pokračovali v podrobné debatě nad adekvátní studijní zátěží 

a časovou náročností programu, přičemž se věnovali především rozložení požadavků na četbu 

primárních děl a požadavků na studium teorie srovnávání literatur ve studijním plánu. Diskutovány 

byly také možnosti dalšího vzdělávání pro absolventy tohoto bakalářského programu. 
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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 vrací k přepracování návrh vzniku bakalářského studijního programu 

Comparative World Literature předložený Filozofickou fakultou MU a současně uvádí následující 

odůvodnění: 

a. Doporučení RVH MU ze dne 8. 12. 2020 nebyla v dostatečné míře zapracována, zejména nebyla 

náležitým způsobem upravena struktura a studijní zátěž bakalářského studijního programu. Pojetí a 

struktura programu nezaručuje naplnění profilu absolventa v průběhu bakalářského programu. 

Aktuální podobu návrhu RVH MU považuje za nezpůsobilou ke schválení. 

b. Z aktuální debaty nově vyplynulo doporučení doložit v návrhu možnosti pokračování v NMgr. studiu. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

III. Modern Greek Language and Literature (N) 

Garantka navrhovaného studijního programu doc. Markéta Kulhánková promluvila o motivacích vzniku 

anglické varianty navazujícího magisterského programu Novořecký jazyk a literatura. Současně 

poukázala, že vzhledem k rozsáhlé nabídce anglických předmětů Ústavu klasických studií není obtížné 

studijní program v angličtině připravit. 

Návazná diskuse byla vedena nad otázkou zájmu o studium ze strany zahraničních studentů. Garantka 

programu doc. Markéta Kulhánková informovala, že dle ohlasů přijíždějících zahraničních studentů 

přes program Erasmus+ se ukazuje, že zájem o anglickou variantu programu je. Zájem je především ze 

strany studentů z Řecka, jimž studium v Brně nabízí vzhledem k menšímu počtu studentů v programu 

individuálnější přístup a větší podporu při studiu. 

Doc. Markéta Kulhánková na základě dotazu zpravodaje prof. Ladislava Rabušice rovněž pohovořila 

o úvahách vytvořit do budoucna s některou z relevantních řeckých institucí tzv. double degree 

program. 

 

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 Modern Greek Language and Literature předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje 

oprávnění uskutečňovat studijní program na 7 let. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Návrh přeměny studijních oborů Filozofické fakulty MU na studijní programy 

 

IV. Učitelství estetické výchovy pro střední školy (N) 

Prof. Lubomír Spurný, garant navrhovaného programu, představil návrh přeměny studijního oboru na 

studijní program, který má na Filozofické fakultě MU již dlouhou tradici. 

V návaznosti na dotazy obsažené ve zpravodajském posudku doc. Emanuela Hurycha byla na jednání 

diskutována zejména následující témata: poměrně vysoká míra garantovaných předmětů garantem 

programu, počty vyjíždějících studentů do zahraničí a uplatnitelnost absolventů. Po zodpovězení 

dotazů Rada ohodnotila předložený návrh jako dobře zpracovaný a zpravodaj jej navrhl ke schválení 

na maximálně možnou dobu. 

 

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 Učitelství estetické výchovy pro střední školy 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. 

 

V. Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ (N) 

Garant programu doc. Petr Stehlík představil studijní program, který navazuje na již uskutečňovaný 

studijní obor na Filozofické fakultě MU. Důraz při prezentaci kladl na provedené změny od posledního 

předloženého návrhu Radě. Výrazně byla posílena zejména didaktická složka a využití informačních 

technologii ve výuce cizích jazyků. Garant rovněž poukázal na jejich nadstandardní vztahy se středními 

školami v regionu. 

Prof. Ladislav Rabušic, zpravodaj programu, ocenil provedené změny ve studijního programu, které dle 

jeho názoru přispěly ke zkvalitnění programu, a navrhl schválení přeměny na maximální možnou dobu. 

Rada neměla dalších otázek ani připomínek. 
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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 Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy 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. 

 

VI. Pedagogické vědy (D)  

Prof. Milan Pol představil studijní program Pedagogické vědy, jehož je garantem a v rámci nějž dochází 

ke slučování doktorských studijních oborů Pedagogiky a Andragogiky. V programu byla připravena 

série milníků, které slouží nejen ke kontrole studia a fáze, v níž se student nachází, ale i k zapojení další 

finanční podpory pro vynikající studenty. Mimo to garant informoval také o nastavení přijímacího řízení 

tak, aby předcházelo případné budoucí studijní neúspěšnosti. 

Zástupci fakulty rovněž ujistili Radu, že přestože je navržený garant programu v současnosti děkanem 

fakulty, nedojde vzhledem k funkčnímu období děkana k souběhu těchto rolí v době, kdy do programu 

nastoupí první studenti. 

Doc. Markéta Pitrová, zpravodajka programu, ohodnotila program jako velmi dobře připravený, 

s velkým potenciálem a silným personálním zázemím. Ostatní členové Rady rovněž kvitovali plánované 

inovace a stimulační stipendijní program. 

 

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 

Pedagogické vědy 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. 
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VII. Educational Sciences (D) 

Prof. Milan Pol, garant programu, představil rovněž anglickou jazykovou variantu předkládaného 

doktorského programu. Zpravodajka programu doc. Markéta Pitrová ocenila přípravu jeho přeměny a 

rovněž ji doporučila ke schválení. Ostatní členové Rady neměli další 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 

Educational Sciences 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. 

 

4. Kontrolní zprávy k oblastem vzdělávání vyplývající z rozhodnutí o udělení institucionální 

akreditace 

 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, informoval RVH, že pro čtyři oblasti vzdělávání 

je Masarykova univerzita povinna předložit Národnímu akreditačnímu úřadu kontrolní zprávu, a to do 

31. 5. 2021. Jedná se o následující oblasti vzdělávání (OV): OV Sociologie, OV Tělesná výchova a sport; 

Kinantropologie, OV Filozofie, religionistika a teologie a OV Mediální a komunikační studia. 

Rada pro vnitřní hodnocení rozhodla, že prostřednictvím svého místopředsedy požádá děkany fakult, 

které uskutečňují studijní programy v daných oblastech vzdělávání, o spolupráci v přípravě kontrolních 

zpráv. Následně budou kontrolní zprávy předloženy k projednání a ke schválení na květnové zasedání 

RVH.  

 

5. Různé 

 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, informoval RVH, že se v dotazech z fakult 

začíná čím dál tím více objevovat téma míry cizojazyčných předmětů v českých studijních programech. 

Radu požádal, zda by se tomuto tématu mohla v diskusi věnovat na příštím zasedání. Rada zařazení 

tohoto bodu na program březnového jednání odsouhlasila. 

 

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

Příští jednání se uskuteční v úterý 16. března 2021, 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. *  

Mgr. Natália Antalová *  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. *  

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. *  

doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. *  

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. *  

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  *  

prof. PhDr. Josef Krob, CSc. *  

doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. *  

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. *  

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. *  

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. *  

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. *  

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. *  
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Prezenční listina hostů 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU 

Mgr. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Soňa Nantlová Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Anna Římánková Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Filozofická fakulta MU 

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

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

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

Mgr. et Mgr. Michal Przybylski Filozofická fakulta MU 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. Filozofická fakulta MU 

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

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

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

PhDr. Petr Macek, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

Mgr. Jan Špaček Filozofická fakulta MU 

doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

 


