
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: videokonference prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 

Sp. zn.: MU-IS/69232/2021/1381839/RMU 

 

Program: 

1. nahrazování praxí a praktické výuky;  

2. míra cizojazyčných předmětů v českých studijních programech;  

3. souhrnné zhodnocení změn v oblasti zajišťování kvality a studijní nabídky;  

4. pilotní testování předmětů společného univerzitního základu;  

5. změny vnitřních předpisů v oblasti kvality;  

6. návrh tematických hodnocení činností Masarykovy univerzity v roce 2021;  

7. změny garantů studijních programů Pedagogické fakulty MU;  

8. různé. 

 

Úvod 

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

Rady, představil program a zahájil jednání. 

1. Nahrazování praxí a praktické výuky 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, představil problematiku praxí a praktické výuky 

v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy v důsledku zavedených opatření není z velké části možné tyto 

studijní povinnosti standardním způsobem plnit. Masarykova univerzita požádala děkany svých fakult, 

aby stručně okomentovali aktuální přístupy k praxím na jejich fakultách. S vyjádřením fakult k této 

oblasti byla v rámci tohoto bodu jednání seznámena RVH MU jakožto orgán odpovídající za kvalitu 

vzdělávání na MU. 

Členové RVH MU následně jednotlivé přístupy fakult prodiskutovali, přičemž se věnovali zejména 

nahrazování praxí v učitelských studijních programech.  Celkově bylo konstatováno, že se univerzitě 

daří problematiku praxí a praktické výuky zvládat, a to i díky výjimkám pro lékařské, zdravotnické a 

farmaceutické obory vyplývajícím z usnesení vlády. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU bere na vědomí vyjádření fakult MU k nahrazovaní praxí a praktické 

výuky v situaci protipandemických opatření. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Míra cizojazyčných předmětů v českých studijních programech 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, promluvil o otázce zastoupení cizojazyčné 

výuky (zejména anglicky vyučovaných předmětů) ve studijních programech uskutečňovaných v českém 

jazyce. V době, kdy je internacionalizace studia na vzestupu, přichází od garantů studijních 

programů stále více dotazů týkajících se právě i zvyšování podílu cizojazyčných předmětů ve studijních 

programech akreditovaných v češtině. Masarykova univerzita by proto měla nad touto problematikou 

zahájit debatu a postupně nastavit pro žádoucí internacionalizaci kurikula jasnější pravidla. Odbor pro 

kvalitu RMU pro tyto účely připravil pro RVH MU k tomuto bodu jednání materiál, který jednak stručně 

shrnuje legislativní rámec a univerzitní kontext k této oblasti a který se současně pokouší nastolit 

základní hlediska a otázky, kterými by se mohla Rada a vedení univerzity v budoucnu podrobněji 

zabývat. 

Členové Rady následně prezentovali své zkušenosti z fakult s anglickou výukou v českých studijních 

programech a zahájili debatu nad zásadními otázky této problematiky. Vzhledem ke komplexnosti 

tématu navrhl místopředseda RVH MU prof. Ladislav Rabušic zřízení pracovní skupiny složené z členů 

RVH MU, která by se danou otázkou detailněji zabývala. Téma bude také zařazeno k projednání na 

některou z porad vedení MU. Výsledkem diskusí by měl být návrh metodických vodítek obsahového 

i procesního charakteru, který garantům studijních programů vymezí základní rámec pro zavádění 

cizojazyčných prvků do programů akreditovaných v českém jazyce či pro jejich posilování v těchto 

programech. 

 

3. Souhrnné zhodnocení změn v oblasti zajišťování kvality a studijní nabídky 

Dr. Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU, prezentoval nejvýznamnější posuny v oblasti 

zajišťování kvality a studijní nabídky na MU v posledních 4 letech s ohledem na naplňování cílů 

Dlouhodobého záměru MU pro léta 2016–2020. Na základě těchto klíčových zjištění pak představil 

návazné kroky, jejichž směrem se bude univerzita ubírat v dalších letech. Následovala krátká diskuse 

se členy Rady, která se zaměřila především na tyto budoucí výzvy. 

 

4. Pilotní testování předmětů společného univerzitního základu 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, krátce představil koncept předmětů 

společného univerzitního základu (SUZ), shrnul jeho základní myšlenku a účel a následně podrobněji 

promluvil o stavu zavádění předmětů SUZ. Informoval, že aktuálně probíhá příprava na pilotní 

testování a na zavádění předmětů do výuky ve vybraných studijních programech od podzimního 

semestru 2021, přičemž tento pilotní běh bude poté podrobně vyhodnocen. Členové RVH MU mimo 

jiné diskutovali právě i svou roli při tomto zhodnocení úrovně kvality předmětů SUZ a jejich výuky. 
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5. Změny vnitřních předpisů v oblasti kvality 

Prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU dr. Michal Bulant prezentoval navrhované změny ve vnitřním 

předpise Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU a v Jednacím řádu Rady pro 

vnitřní hodnocení MU. Změny se týkají následujících čtyř okruhů: 1) složení a způsob zapojení 

hodnotících panelů/programových rad, 2) hodnocení doktorských studijních programů a programů 

typu joint degree, 3) rozhodovací praxe RVH MU a 4) úprava postupů při schvalování a hodnocení 

studijních programů. 

Místopředseda RVH MU prof. Ladislav Rabušic požádal závěrem pror. Michala Bulanta o zaslání 

vypořádání připomínek, které fakulty vznesly v připomínkovém řízení. 

 

6. Návrh tematických hodnocení činností Masarykovy univerzity v roce 2021 

Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru pro kvalitu RMU, představil návrh tematických hodnocení v roce 

2021. První tematické hodnocení se týká oblasti ověřování výstupů z učení a bude navazovat na 

vyhodnocení online výuky a zkoušení v PS 2020. Druhé tematické hodnocení se bude zaměřovat na 

kombinované formy studia. Detailní metodologie bude RVH MU představena v průběhu roku 2021 

v návaznosti na ukončení stávajících tematických hodnocení. 

 

7. Změny garantů studijních programů Pedagogické fakulty MU 

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

kvality studijních programů MU vzala na vědomí předložené změny garantů studijních programů 

Pedagogické fakulty MU: 

  Fakulta Program Typ Nový garant 

PdF MU Učitelství českého jazyka a 
literatury pro základní školy 

N doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. 

PdF MU Český jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 

B PhDr. Ivana Kolářová, CSc. 

 

8. Různé 

• Prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH MU, informoval o chystaném webináři k činnosti 

oborových rad a hodnocení doktorských studijních programů, který se uskuteční dne 

26. března 2021 prostřednictvím aplikace MS Teams. Členové Rady jsou na webinář zváni. 

• Členové RVH MU diskutovali o možných problémech nastávajících při online výuce a 

možnostech jejich řešení. Dále se věnovali zejména nabídce psychologické pomoci pro 

akademické pracovníky, ale i ostatní zaměstnance a studenty. 

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

Příští jednání se uskuteční v úterý 20. dubna 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. *  

 

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 

 


