
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

MU dne 24. května 2022 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Rektorát Masarykovy univerzity / MS Teams 

Sp. zn.: MU-IS/127994/2022/1723287/RMU 

 

Program: 

1. konzultace zamýšleného návrhu podstatné změny studijního programu Fakulty sociálních 

studií; 

2. návrh přeměny doktorských studijních programů Pedagogické fakulty; 

3. průběžné informace o interním hodnocení vědy a doktorských studijních programů; 

4. změny garantů studijních programů Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií; 

5. různé. 

 

Úvod 

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

členy RVH, představil program a zahájil jednání. Ředitelka Odboru pro kvalitu dr. Oleksíková představila 

novou zaměstnankyni odboru Mgr. Brulíkovou. 

1. Konzultace zamýšleného návrhu podstatné změny studijního programu Fakulty sociálních 
studií 

Děkan prof. Balík vysvětlil kontext záměru zrušit studijní plán se specializací Gender v bakalářském 

studijním programu Sociologie. Studijní obor Genderová studia byl v minulosti vzhledem k malému 

počtu studujících transformován na studijní plán se specializací, avšak i takto se potýká s malým 

zájmem o studium (nyní zapsáno ve všech ročnících celkem 9 studujících). Souběžně gradují problémy 

s personálním zabezpečením – vytíženost klíčových vyučujících vědeckou a výzkumnou činností často 

vede k nemožnosti vyučovat pravidelně některé povinné předměty. Děkan proto navrhuje zrušení 

specializace i s tím, že FSS nepovažuje specializaci v rámci bakalářské formy studia za vhodnou. Tuto 

podstatnou změnu navrhla i končící garantka a odsouhlasila ji také programová rada. Studijní plán již 

v tomto přijímacím řízení nenabírá nové studenty, předměty zaměřené na problematiku genderu 

zůstanou pro studující nadále povinně volitelnými předměty v jednooborovém studijním plánu 

Sociologie.  

RVH konstatovala, že vnitřní předpis nemá specifickou proceduru pro rušení studijních plánů (počítá 

pouze s rozšířením o studijní plán). RVH tedy navrhuje postupovat podle čl. 17 předpisu, tj. podat návrh 

na podstatnou změnu. Do budoucna bude muset být vnitřní předpis novelizován tak, aby proces rušení 

studijních plánů svými náležitostmi více odpovídal procesu rozšiřování programů o studijní plány 

(včetně obligatorního projednání fakultní vědeckou radou). V případě studijního plánu se specializací 
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Gender, řešeném před těmito legislativními úpravami, musí návrh na podstatnou změnu obsahovat 

konkrétní datum, ke kterému bude změna účinná (a studijní plán zrušen). Toto datum musí být však 

voleno tak, aby poskytovalo dostatečnou časovou rezervu pro dostudování stávajících studentů. RVH 

přitom ponechala na zvážení fakulty, zda návrh změny předem projedná také fakultní vědecká rada. 

 

2. Návrh přeměny doktorských studijních programů Pedagogické fakulty 

Garant doc. Klapko krátce představil navrhovanou přeměnu doktorského studijního programu Sociální 

pedagogika a jeho anglické varianty Social Education. Zdůraznil především změny studijního plánu, 

který cílí na rovnováhu mezi akademickými a aplikovanými dovednostmi.  

Zpravodajka prof. Rozehnalová nemá připomínky z hlediska složení oborové rady ani obsahu studijního 

plánu. Oceňuje dobré nastavení zahraničních stáží a vazeb na praxi, připomínky vznesla k publikační 

činnosti garanta a početně slabší školitelské základně. Program doporučuje k akreditaci. 

 

I. Sociální pedagogika (D) 

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 Sociální pedagogika předložený Pedagogickou fakultou MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 5 let s vnitřním hodnocením do 3 let. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  
Usnesení bylo přijato.  

 

II. Social Education (D) 

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 Social Education předložený Pedagogickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 5 let s vnitřním hodnocením do 3 let. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato.  
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3. Průběžné informace o interním hodnocení vědy a doktorských studijních programů – 
dosavadní zkušenosti, harmonogram schůzek na září a říjen  

Místopředseda RVH prof. Rabušic reflektoval dosavadní průběh on-site visits v rámci interního 

hodnocení vědy a doktorských studijních programů (dále jen „IHVD“). Představil koncepci práce RVH 

s výstupy IHVD. Z hlediska hodnocení doktorských studijních programů byla vyzdvižena souvislost 

a využití těchto výstupů při pravidelném vnitřním hodnocení i při reakreditaci. Vzhledem k velkému 

množství hodnoticích panelů plánovaných v rámci IHVD na září a říjen zajistí Odbor pro kvalitu členům 

RVH možnost plánovat s dostatečným předstihem svou účast na jednotlivých schůzkách. 

 

4. Změny garantů studijních programů Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií 

RVH změny garantů programů projednala a bere je na vědomí.  

 

Fakulta Program Typ Původní garant Nový garant 

PdF Výchova ke zdraví se 
zaměřením na vzdělávání 

B doc. PaedDr. Vladislav Mužík, 
CSc. 

PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná 
Reissmannová, Ph.D. 

PdF Učitelství výchovy ke zdraví 
pro základní školy 

N doc. PaedDr. Vladislav Mužík, 
CSc. 

doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, 
Ph.D. 

FSS Sociologie B doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. 

FSS Evropská studia N doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. doc. Monika Brusenbauch 
Meislová, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání se uskuteční v úterý 21. června 2022. 

Zpracovali: Mgr. Soňa Nantlová, Mgr. Jan Bláha 

Schválil: prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH MU 

 



 
 
 

4 
 
 

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. Pavlína Brulíková Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Soňa Nantlová Odbor pro kvalitu RMU 

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU 

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

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.  Pedagogická fakulta MU 

doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.  Pedagogická fakulta MU 

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

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta MU 

 


