
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

MU dne 26. dubna 2022 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Rektorát Masarykovy univerzity / MS Teams 

Sp. zn.: MU-IS/92676/2022/1686976/RMU 

 

Program: 

1. záměr zrušení doktorského studijního programu Filozofické fakulty; 

2. návrh přeměny navazujícího magisterského studijního programu Pedagogické fakulty; 

3. změny garantů studijních programů Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií a Lékařské 

fakulty; 

4. návrhy vzniku a rozšíření navazujících magisterských studijních programů Ekonomicko-správní 

fakulty; 

5. návrh rozšíření doktorského studijního programu Přírodovědecké fakulty o spolupráci s AV ČR; 

6. dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality MU za rok 2021; 

7. různé. 

 

Úvod 

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

přítomné členy RVH, představil program a zahájil jednání. 

1. Záměr zrušení doktorského studijního programu Filozofické fakulty 

Děkanka doc. Radová představila důvody zrušení doktorského studijního programu Řecká studia, který 

musí zaniknout z důvodu odchodu garantky studijního programu doc. Kulhánkové (v rámci České 

republiky ani okolních států není možné v současnosti získat habilitovaného garanta). Studenti budou 

převedeni na dostudování do doktorského studijního programu Klasická filologie pod svými původními 

školiteli. RVH záměr zrušení projednala a vyslovila s ním souhlas. V dané souvislosti byla diskutována 

míra administrativy spojená s fungováním studijního programu a efektivita zavedených procesů na 

MU. 

 

2. Návrh přeměny navazujícího magisterského studijního programu Pedagogické fakulty 

 

I. Sociální pedagogika a volný čas (N) 

Děkan Pedagogické fakulty a současně i navrhovaný garant představovaného studijního programu doc. 

Němec se vyjádřil k doporučením, která RVH udělila studijnímu programu při předchozím projednávání 
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v roce 2021. Došlo k posílení publikační činnosti garanta, změně profilu na profesní, k dílčím úpravám 

kurikula i k posílení publikační činnosti garantů studijních předmětů. Zpravodajka studijního programu 

prof. Rozehnalová kvituje provedené změny a doporučuje v rámci vnitřního hodnocení dále sledovat 

publikační činnost garanta a seznam povinné literatury u dílčích předmětů.  

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 Sociální pedagogika a volný čas předložený Pedagogickou 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.  

 

 

3. Změny garantů studijních programů Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií a Lékařské 
fakulty. 

RVH změny garantů programů projednala a bere je na vědomí.  

 

Fakulta Program Typ Původní garant Nový garant 

FF Muzeologie N prof. PhDr. Alena Křížová, 
Ph.D. 

doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. 

FF Pedagogika N doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. doc. Mgr. Martin Sedláček, 
Ph.D. 

FSS Veřejná a sociální politika a 
lidské zdroje 

B prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, 
CSc. 

PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. 

FSS Veřejná a sociální politika a 
lidské zdroje 

N prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, 
CSc. 

doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. 

LF Radiologická asistence B doc. MUDr. Marek Mechl, 
Ph.D., MBA 

doc. MUDr. Miloš Keřkovský, 
Ph.D. 

LF Zobrazovací metody a 
lékařská fyzika 

D prof. MUDr. Vlastimil Válek, 
CSc., MBA, EBIR 

doc. MUDr. Marek Mechl, 
Ph.D., MBA 

LF Imaging Methods and Medical 
Physics 

D prof. MUDr. Vlastimil Válek, 
CSc., MBA, EBIR 

doc. MUDr. Marek Mechl, 
Ph.D., MBA 

 

 

4. Návrhy vzniku a rozšíření navazujících magisterských studijních programů 
Ekonomicko-správní fakulty a jejich rozšíření 

Děkan doc. Špalek představil kontext vzniku anglické varianty studijního programu Veřejná správa  

(Administration publique) a rozšíření studijních programů Veřejná ekonomika a správa a Public Finance 

and Economics o spolupráci s Université de Rennes 1 ve Francii, kdy se tak formalizuje již dlouhodobá 
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spolupráce obou škol. Cílem je umožnit studentskou mobilitu oběma směry, ale pouze pro omezený 

počet studentů. I z toho důvodu je přistoupeno k formě rozšíření o studijní plán, přičemž studenti právě 

tohoto plánu budou mít možnost, resp. povinnost, vyjet na spolupracující univerzitu a naplnit tak 

podmínku double degree programu. Studenti budou do tohoto plánu převedeni na základě naplnění 

podmínek stanovených v dohodě o spolupráci.    

II. Public Administration (Administration publique) (N) 

Vznik anglické varianty studijního programu Veřejná správa (Administration publique) je navržen 

z důvodu možnosti studia i zahraničních studentů v rámci smluvní spolupráce na úrovni studijních 

programů. Program vychází z již ustáleného a úspěšného studijního programu. Stejně jako jeho česká 

jazyková varianta bude i tento program uskutečňován ve spolupráci s Université de Rennes 1 ve 

Francii.  

 

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 Public Administration (Administration publique) předložený Ekonomicko-správní 

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.  

 

 

III. Veřejná ekonomika a správa (N) 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 16 vnitřního předpisu Schvalování, řízení 

a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh rozšíření navazujícího magisterského 

studijního programu Veřejná ekonomika a správa o studijní plán „Veřejná ekonomika a správa – double 

degree“ a o uskutečňování programu ve spolupráci s Université de Rennes 1 předložený 

Ekonomicko-správní fakultou MU. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   
Usnesení bylo přijato.  
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IV. Public Finance and Enomomics (N)  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 16 vnitřního předpisu Schvalování, řízení 

a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh rozšíření navazujícího magisterského 

studijního programu Public Finance and Economics o studijní plán „International Master in Public 

Finance and Economics“ a o uskutečňování programu ve spolupráci s Université de Rennes 1 

předložený Ekonomicko-správní fakultou MU. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   
Usnesení bylo přijato.  

 

 

5. Návrh rozšíření doktorského studijního programu Přírodovědecké fakulty o spolupráci s AV 
ČR 

V. Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů (D) 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 16 vnitřního předpisu Schvalování, řízení 

a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh rozšíření doktorského studijního 

programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů o uskutečňování programu ve 

spolupráci s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR předložený Přírodovědeckou fakultou MU. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   
Usnesení bylo přijato.  

 

 

6. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality MU za rok 2021 

Místopředseda RVH prof. Ladislav Rabušic představil ostatním 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 2021. RVH znění dodatku projednala. Dále 

bude dodatek projednán Vědeckou radou MU, schválen Akademickým senátem MU a projednán 

Správní radou MU. 
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7. Různé 

 

a) Interní hodnocení vědy a doktorských studijních programů  

Místopředseda apeloval na členy RVH, aby se hodnoticích schůzek v rámci hodnocení účastnili. Schůzky 

budou zpravidla probíhat celý den a jednacím jazykem je angličtina.  Účastnící se člen RVH by poté na 

jejím následujícím jednání reflektoval proběhlé hodnocení a témata, která na hodnoticí schůzce 

zazněla. RVH bude informována o konání schůzek s co možná nejdelším předstihem a bude jí k dispozici 

podrobný harmonogram celé hodnoticí schůzky. Nejbližší schůzka po vyhotovení zápisu (hodnoticí 

panel Psychology – FSS, FF, LF) se koná v úterý 17. května 2022. 

b) Informace o novele zákona o pedagogických pracovnících 

Prorektor dr. Bulant informoval členy RVH o vývoji diskuse nad novelou zákona o pedagogických 

pracovnících, která by měla ředitelům škol svěřit pravomoc rozhodnout o kvalifikaci učitele. To je 

v rozporu s dosavadní koncepcí vzdělávání budoucích učitelů na vysokých školách, kde jsou studijní 

programy přísně regulovány ze strany MŠMT. Rektor prof. Bareš ke komentáři doplnil, že velmi 

podobná tendence se vyskytuje už několik let ve zdravotnictví, kde je rovněž v některých kruzích voláno 

po vyšších kompetencích ředitelů nemocnic. 

c) doporučení k vedení počtu doktorandů na nehabilitovaného školitele 

Doc. Hurych informoval RVH o sílícím tlaku na revizi jejího usnesení, jímž doporučila limit 1 doktoranda 

na nehabilitovaného školitele. V debatě se připomenulo, že se jedná ze strany RVH o doporučení 

a odůvodněné výjimky jsou možné. Současně prorektor Bulant připomněl strategii MŠMT, v které se 

předpokládá výrazné snížení počtu doktorských studentů s ohledem na jejich financování ze strany 

ministerstva. 

 

 

 

Příští jednání se uskuteční v úterý 24. května 2022. 

Zpracovali: Mgr. Jakub Vykydal, Mgr. Jan Bláha 

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. 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 

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

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

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

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. Pedagogická fakulta MU 

Mgr. Petr Soják, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta MU 

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

Mgr. Bc. Pavlína Studená Ekonomicko-správní fakulta MU 

 


