
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

MU dne 22. února 2022 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: videokonference prostřednictvím aplikace MS Teams 

Sp. zn.: MU-IS/15682/2022/1608403/RMU 

Program: 

1. záměr vzniku bakalářského studijního programu Pedagogické fakulty; 

2. nové studijní programy plánované v rámci Národního plánu obnovy; 

3. návrh vzniku bakalářského studijního programu Filozofické fakulty; 

4. návrh přeměny navazujícího magisterského programu Lékařské fakulty; 

5. informace o zahraničních výjezdech doktorandů a tematickém hodnocení internacionalizace 

studijních programů; 

6. změna garanta studijního programu Přírodovědecké fakulty. 

 

Úvod 

Rektor MU a předseda Rady pro vnitřní hodnocení MU (dále také jen „RVH“) prof. Martin Bareš přivítal 

přítomné členy RVH. Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic přivítal členy RVH a představil program 

jednání. 

1. Záměr vzniku bakalářského studijního programu Pedagogické fakulty 

 
Děkan Pedagogické fakulty doc. Němec vyjádřil podporu předloženému záměru vzniku studijního 

programu Education for Diversity and Inclusion a zdůraznil jeho strategický význam v nabídce studia 

na fakultě. Proděkan dr. Janík představil změny, které nastaly oproti původnímu návrhu a které RVH 

při předchozím projednání záměru vzniku programu doporučila. Ve studijním programu bylo 

odstoupeno od části programu věnující se konceptu „leadership“ a v návaznosti na to byla změněna 

kreditová zátěž a upraveno kurikulum. Dále byl změněn i výběr jedné z externích hodnotitelek – 

navržena byla hodnotitelka z University of Minnesota se specializací na mezinárodní kurikulum 

a interkulturní vzdělávání. Navržená garantka studijního programu dr. Košatková v následné debatě 

reagovala na dotazy členů RVH ohledně podoby a formy bakalářské práce a efektivity nastavení výběru 

studijních drah v rámci nabízeného 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 bakalářského studijního programu 

Education for Diversity and Inclusion včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Pedagogickou 

fakultou MU. 
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Hlasování: 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   
Usnesení bylo přijato.  

 

2. Nové studijní programy plánované v rámci Národního plánu obnovy 

 
Prorektor Michal Bulant představil členům rady výzvy projektu Národního plánu obnovy, které se 

věnují přípravě nových studijních programů. Jedná se o dvě projektové výzvy. První z nich je zaměřena 

na vznik a rozvoj profesních studijních programů. Z těchto programů již vedení univerzity vybralo na 

základě vnitrouniverzitních návrhů osm studijních programů, které mají být zařazeny do projektu. 

Druhá výzva se věnuje tvorbě nových programů v progresivních oborech, které byly vyhlašovatelem 

výzvy arbitrárně vyjmenovány. Vedení univerzity opět na základě vnitrouniverzitní výzvy vybralo čtyři 

studijní programy, o jejichž podporu bude v rámci celorepublikové výzvy usilovat. 

Návrhy vzniku studijních programů by měly dle výzvy být předloženy RVH ke schválení nejpozději do 

června roku 2024. 

3. Návrh vzniku bakalářského studijního programu Filozofické fakulty 

 

Proděkan Filozofické fakulty prof. Tomáš Pospíšil v krátkosti uvedl navrhovaný studijní program 

Culture, Media and Perfomative Arts a zdůraznil jeho podporu od vedení fakulty. Navržený garant 

studijního programu dr. Kokeš program podrobně představil, přičemž zdůraznil jeho unikátní syntézu 

čtyř disciplín (divadla, sociální antropologie, etnologie a performativního umění). Program je 

koncipován jako anglický a placený, míří primárně na uchazeče ze zahraničí. Garant zdůraznil, že se 

nejedná o pouhé překlopení předmětů jednotlivých oborů do angličtiny, ale o promyšlené kurikulum 

opírající se expertízu, kterou nabízí ve spolupráci Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií.  

Zpravodaj studijního programu dr. Menšík navrhl studijní program podpořit. Přitom zmínil, že hlavní 

výzvou pro uskutečňování studijního programu bude spolupráce napříč pracovišti zapojených fakult 

a získání dostatečného počtu zájemců o studium.   

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 Culture, 

Media and Performative Arts předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 5 let. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   
Usnesení bylo přijato.  
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4. Návrh přeměny navazujícího magisterského programu Lékařské fakulty 

 

Proděkanka Lékařské fakulty prof. Pokorná představila v krátkosti studijní program Aplikovaná 

fyzioterapie, který jako první nabízí absolventům v ČR regulovanou specializační kvalifikaci Odborný 

fyzioterapeut. Program je připraven s ohledem na požadavky Ministerstva zdravotnictví jako 

regulátora studijního programu.  

Zpravodaj studijního programu doc. Hurych navrhl studijní program ke schválení. Jeho výhrady 

směřovaly spíše k drobným nepřesnostem v rámci popisu vybraných studijních předmětů, které byly 

v diskusi vysvětleny.  

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 Aplikovaná fyzioterapie předložený Lékařskou fakultou MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 10 let s vnitřním hodnocením do 5 let. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 15 

Pro: 15 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   
Usnesení bylo přijato. 

 

5. Informace o zahraničních výjezdech doktorandů a tematickém hodnocení 
internacionalizace studijních programů  

 

Prorektor doc. Dančák pro členy RVH shrnul výsledky tematického hodnocení internacionalizace 

uskutečněného v letech 2020-2021. Pro hodnocení byly vybrány fakulty FSS, PřF, FSpS, FF, ESF a PrF. 

Podkladem pro hodnocení byly strategické dokumenty fakult vztahující se k tématu, zastoupení výuky 

v cizím jazyce, účasti zahraničních expertů a využívání výukových materiálů v cizím jazyce.    

V debatě zazněla diskuse ohledně tématu, jaká minimální míra a prvky internacionalizace ve studijních 

programech jsou potřebné pro zajištění kvality studijních programů a očekávané úrovně vzdělávání na 

Masarykově univerzitě.  

Prorektorka prof. Pospíšilová v prezentaci představila členům RVH současný stav zahraničních výjezdů 

doktorandů na MU. S ohledem na výsledky analýzy připravuje Odbor výzkumu RMU metodický list, 

který by upravil formu a evidenci výjezdů doktorandů kratších 14 dnů, která dosud není nijak upravena, 

přestože právě tento typ mobility v doktorském studiu převažuje.  
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6. Změna garanta studijního programu Přírodovědecké fakulty 

 

RVH změnu garanta programu projednala a bere ji na vědomí.   

Fakulta Program Typ Původní garant Nový garant 

PřF Geoenvironmentální 

rizika a sanace 

N doc. RNDr. Josef Zeman, 

CSc. 

doc. Mgr. Eva Geršlová, 

Ph.D. 

 

 

 

Příští jednání se uskuteční v úterý 22. března 2022. 

Zpracovali: Mgr. Jakub Vykydal, Mgr. Jan Bláha 

Schválil: prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH MU 

 

 

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 

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. prorektor pro internacionalizaci MU 

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU 

Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Jan Bláha Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Soňa Nantlová Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Markéta Burešová Odbor výzkumu RMU 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta MU 

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

Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

doc. MgA. David Drozd, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

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

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

prof. MUDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Lékařská fakulta MU 

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. Lékařská fakulta MU 

Mgr. Jana Sedláková Lékařská fakulta MU 

 


