
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

MU dne 21. června 2022 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Rektorát Masarykovy univerzity / MS Teams 

Sp. zn.: MU-IS/148354/2022/1744359/RMU 

 

Program: 

1. návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářské a navazující magisterské studijní 
programy Pedagogické fakulty; 

2. návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Ekonomicko-správní fakulty; 
3. návrh rozšíření a podstatné změny navazujícího magisterského studijního programu 

Ekonomicko-správní fakulty; 
4. návrh rozšíření bakalářského studijního programu Přírodovědecké fakulty; 
5. návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat navazující magisterské studijní programy 

Přírodovědecké fakulty; 
6. návrh vzniku bakalářského studijního programu Filozofické fakulty; 
7. návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářské a navazující magisterské studijní 

programy Filozofické fakulty; 
8. informace o interním hodnocení vědy a doktorských studijních programů; 
9. různé. 

 

Úvod 
Místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení MU (dále také jen „RVH“) prof. Rabušic přivítal přítomné 
členy RVH, představil program a zahájil jednání. Upozornil, že počínaje tímto zasedáním čeká RVH 
novinka v podobě častějšího prodlužování akreditací studijních programů, což vyžaduje koncepční 
uchopení této problematiky.  

1. Návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářské a navazující magisterské studijní 
programy Pedagogické fakulty 

 

I. Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B) 

Děkan doc. Němec upozornil, že katedra nyní prochází personální obměnou. Garant dr. Mihola ve 
stručnosti představil hlavní proměny bakalářského studijního programu směřující k rovnováze 
odborné, didaktické a praktické složky. Byla zařazena a posílena didaktická stránka, obnoveny exkurze. 
Garant rovněž reagoval na připomínku akcentovat současné dějiny a představil úpravy vedené tímto 
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směrem – zejména v kontextu spolupráce s katedrou občanské výuky. Diskutován byl velký počet 
vyučujících, avšak pouze 5 kmenových pracovníků. V době projednávání na RVH se personální situace 
zlepšila, nyní už má katedra 7 kmenových pracovníků. Oba programy se utvářely v poměrně složitých 
diskusích v rámci evaluací. Program byl revidován již v očekávání změn RVP a snaží se na tyto 
předpokládané změny dopředu reagovat. Diskutována byla publikační činnost a periodika vydávaná 
katedrou. V obecnější rovině bylo konstatováno, že studijní pobyty Erasmus nesmějí pro studující 
znamenat prodlužování studia a pokud by se tak dělo, je třeba nastavit vnitřní fakultní mechanismy 
tak, aby k této situaci nedocházelo (uznávání kreditů ne jako volitelné; změna smluvních univerzit). 

 

Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení bakalářského studijního programu Dějepis 
se zaměřením na vzdělávání předložený Pedagogickou fakultou MU na 6 let s počátkem od skončení 
doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. Současně uvádí následující doporučení: 
Posílit publikační činnost osob zabezpečujících studijní program. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1  
Usnesení bylo přijato.  
 

II. Učitelství dějepisu pro základní školy (N) 

Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení navazujícího magisterského studijního 
programu Učitelství dějepisu pro základní školy předložený Pedagogickou fakultou MU na 6 let 
s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. Současně uvádí 
následující doporučení: 
Posílit publikační činnost osob zabezpečujících studijní program. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Usnesení bylo přijato.  
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III. Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B) 

Garantka dr. Slaná Reissmannová představila základní proměny programu. Byla výrazně posílena 
internacionalizace a komunikace s kolegy z ostatních univerzit. Zpravodaj programu doc. Hurych 
připomněl standardy pro publikační činnost a upozornil na nedostatky v tomto směru. Garantka rovněž 
zmínila aktivitu katedry v didaktické oblasti a vydané didaktické či metodické publikace, které měly 
dobrý ohlas.  

Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení bakalářského studijního programu 
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání předložený Pedagogickou fakultou MU na 6 let 
s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. Současně uvádí 
následující doporučení: 
a. Posílit publikační činnost garantky a dalších osob zabezpečujících studijní program. 
b. Lépe naplňovat plán rozvoje studijního programu. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Usnesení bylo přijato.  
 

IV. Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (N) 

Garant doc. Vlček představil studijní program. Zmínil snahu aplikovat pojetí kompetenčního vzdělávání 
obdobně jako v zemích severní Evropy a posílit internacionalizaci. Program je nastaven tak, aby mohl 
reagovat na předpokládané změny v rámci revize RVP.  

Zpravodaj doc. Hurych kvitoval, že díky nedávné habilitaci garant splňuje požadavky na vědecko-
výzkumný výkon. Diskutována byla perspektiva uplatnění absolventů a možnosti spolupráce s Fakultou 
sportovních studií (dvouoborová studia učitelství výchovy ke zdraví a tělesné výchovy). 
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Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení navazujícího magisterského studijního 
programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy předložený Pedagogickou fakultou MU na 6 
let s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. Současně uvádí 
následující doporučení: 
a. Posílit publikační činnost osob zabezpečujících studijní program. 
b. Lépe naplňovat plán rozvoje studijního programu. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1  
Usnesení bylo přijato.  
 

V. Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání (B) 

Diskuse probíhala k bakalářskému i magisterskému studijnímu programu současně. Garant představil 
poslední vývoj studijních programů. Zpravodaj prof. Janyška konstatoval, že jde spíše o organizační 
změny, upozornil na problematickou publikační činnost.  

 

Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení bakalářského studijního programu 
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání předložený Pedagogickou fakultou MU 
na 6 let s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. Současně 
uvádí následující doporučení: 
Posílit kvalitu publikační činnosti osob zabezpečujících studijní program. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se:1  
Usnesení bylo přijato.  
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VI. Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (N) 

Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení navazujícího magisterského studijního 
programu Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy předložený Pedagogickou 
fakultou MU na 6 let s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní 
program. Současně uvádí následující doporučení: 
Posílit kvalitu publikační činnosti osob zabezpečujících studijní program. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1  
Usnesení bylo přijato.  
 

 
2. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Ekonomicko-správní fakulty 
 

VII. Regional Development and Tourism (N) 

Navrhovaná garantka doc. Klímová představila ve stručnosti studijní program, který by měl přispět 
k internacionalizaci univerzity a fakulty.  Na fakultě i v rámci ČR podobný program chybí (je koncipován 
odlišně od českojazyčného studijního programu Regionální rozvoj, nejde tedy o jeho jazykovou 
variantu) a mohl by být pro uchazeče zajímavý. Diskuse byla vedena o podobě přijímacího řízení 
a skladbě studentů. Poptávka dosud není moc velká, převažují uchazeči z mimoevropských zemí. 
Program výhledově cílí také na uchazeče z pobaltských států nebo zemí bývalé Jugoslávie.  

 

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 Regional Development and Tourism 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 
Zdrželi se: 0  
Usnesení bylo přijato.  
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3. Návrh rozšíření a podstatné změny navazujícího magisterského studijního programu 
Ekonomicko-správní fakulty 
 

VIII. Podniková ekonomika a management (N) 

Garant doc. Suchánek vysvětlil, že návrh reaguje na ukončení spolupráce s Fakultou informatiky a jde 
o vhodné řešení, jak udržet možnost studia podnikové informatiky. Představil navrhované změny, 
které reagují na požadavky a náměty studentů a absolventů. Byl zvýšen počet povinně volitelných 
předmětů na úkor předmětů povinných. Zaměstnavatelé projevují o absolventy podnikové informatiky 
zájem. Program není příliš odlišně vyprofilovaný od podnikové ekonomiky, proto byla navržena 
specializace. Zpravodajka doc. Pitrová ocenila navržené řešení i související změny v profilu absolventa.  

 

Návrh usnesení: 
I. 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 Podniková ekonomika a management o studijní plán „Podniková informatika“ 
předložený Ekonomicko-správní fakultou MU. 
 
II. Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 17 vnitřního předpisu Schvalování, řízení 
a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny navazujícího 
magisterského studijního programu Podniková ekonomika a management předložený 
Ekonomicko-správní fakultou MU. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 
Pro: 14 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0  
Usnesení bylo přijato.  
 

Pozn.: Po hlasování odešel z jednání předseda RVH prof. Bareš. 

 

4. Návrh rozšíření bakalářského studijního programu Přírodovědecké fakulty 
 

IX. Životní prostředí a zdraví (B) 

Garant představil podstatnou změnu, která byla realizována na základě tříleté zkušenosti fungování 
programu (včetně evaluace a zpětné vazby od studentů). Původní název programu evokuje jinou 
představu o obsahu programu (inklinující k biologii a ochraně životního prostředí spíše než k chemii). 
Rozdělení na specializace by mělo rozdílná očekávání studentů vyřešit. Zpravodaj prof. Rabušic je 
označil za logické. Program chce přijímat studenty rovnou do specializací, specializační předměty se 
objevují již v prvním ročníku. Propagace bude také cílena na dvě skupiny. 
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Diskutován byl smysl specializací v bakalářském studiu s ohledem na jejich velký počet na 
Přírodovědecké fakultě (31 studijních plánů se specializací včetně nyní navržených) s tím, že jde de 
facto o návrat k původním studijním oborům. Děkan prof. Kašparovský vysvětlil snahou snížit počet 
programů a zároveň zachovat oborou různorodost (specializace až v magisterském studiu neumožňuje 
studentům přírodních věd připravit se dostatečně na praxi). Studium na fakultě je vnímáno jako 
obtížné, studijní nabídka (v zájmu konkurenceschopnosti vůči ostatním vysokým školám v ČR) proto cílí 
na uchazeče motivované již od začátku pro konkrétní zaměření. 

 

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 bakalářského studijního 
programu Životní prostředí a zdraví o studijní plány „Environmentální chemie a toxikologie“ 
a „Environmentální zdraví“ předložený Přírodovědeckou fakultou MU. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0  
Usnesení bylo přijato.  
 

 

5. Návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat navazující magisterské studijní programy 
Přírodovědecké fakulty 

 

Oba programy byly diskutovány společně.  

Garant programu Aplikovaná geografie a geoinformatika doc. Řezník představil program. Konstatoval, 
že roste míra aplikované výuky, rozšířena byla praktická část SZZ. Zmiňoval poptávku ze strany 
zaměstnavatelů, převyšující počet absolventů (všichni studenti ve čtvrtém ročníku jsou už částečně 
zaměstnáni). Zpravodajka prof. Černá upozornila opětovně na problém s velmi nízkým počtem 
studentů a rozpory ve SWOT analýze, diskutován byl počet studentů programu (v jednotlivých 
předmětech je studentů více, často si je zapisují studenti jiných programů). 

Garant programu Geografická kartografie a geoinformatika prof. Kubíček rovněž představil program, 
vyjádřil se k výtkám ve zpravodajském posudku a upozornil, že bylo posíleno personální zabezpečení.  

Děkan nepovažuje nízký počet studentů za problém a tvrdí, že v kontextu fakulty (velkou část jejího 
rozpočtu tvoří zdroje z vědecké činnosti) je větší počet programů s malým počtem studentů 
ekonomicky udržitelný. Tuto skutečnost (tj. nízký počet studentů na učitele) naopak považuje za 
důležitý ukazatel kvality. 

RVH vyjádřila znepokojení nad kvalitou podkladů k návrhu, ovlivněnou jejich pozdním předložením. 
Z téhož důvodu neměla RVH možnost závažné námitky s představiteli fakulty a garanty dostatečně 
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diskutovat. Prodloužení akreditace obou programů na kratší dobu umožňuje mj. napravit i tento 
nedostatek. Fakulta nereagovala na podnět ohledně sloučení obou programů, které RVH navrhovala 
při jejich přeměně v roce 2018.   

X. Aplikovaná geografie a geoinformatika (N) 

Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení navazujícího magisterského studijního 
programu Aplikovaná geografie a geoinformatika předložený Přírodovědeckou fakultou MU na 2 roky 
s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. Současně Rada pro 
vnitřní hodnocení MU konstatuje procesní nedostatky při přípravě návrhu (omezující možnost 
relevantní diskuse) a zejména důrazně doporučuje přehodnotit strukturu navazujících magisterských 
studijních programů uskutečňovaných Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty MU (s ohledem 
na obsahové překryvy v programech a nízké počty studujících). 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0  
Usnesení bylo přijato.  
 

XI. Geografická kartografie a geoinformatika (N) 

Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení navazujícího magisterského studijního 
programu Geografická kartografie a geoinformatika předložený Přírodovědeckou fakultou MU na 4 
roky s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. Současně 
Rada pro vnitřní hodnocení MU konstatuje procesní nedostatky při přípravě návrhu (omezující 
možnost relevantní diskuse) a zejména důrazně doporučuje přehodnotit strukturu navazujících 
magisterských studijních programů uskutečňovaných Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty 
MU (s ohledem na obsahové překryvy v programech). 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

Pozn.: Po hlasování odešli z jednání členové RVH doc. Luhová a doc. Tomandl. 
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6. Návrh vzniku bakalářského studijního programu Filozofické fakulty 
 

Děkanka doc. Radová na úvod poděkovala za připomínky ve zpravodajských posudcích a vnímá je jako 
důležité podněty, zejména ve vztahu k učitelství – zde jsou plánovány významné koncepční změny 
v gesci nové proděkanky dr. Zuzany Šalamounové.  Je třeba počítat také s dlouhou a obtížnou diskusí 
o racionalizaci malých oborů.  

 

XII. Design informačních služeb (B) 

Navrhovaná garantka dr. Zbiejczuk Suchá shrnula dosavadní vývoj včetně záměru vzniku programu 
schváleného RVH v listopadu 2021. Byla testována různá prostředí, chystáno prostředí online výuky. 
Zmíněna byla intenzivní spolupráce s praxí a diskutována podpora z NPO. Zpravodaj prof. Rabušic 
zhodnotil studijní program jako výborně připravený. Jeho akreditaci na kratší než maximální možnou 
dobu odůvodnil tím, že jde o vůbec první čistě distanční program na univerzitě. 

 

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 
Design informačních služeb předložený Filozofickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 
studijní program na 5 let. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0  
Usnesení bylo přijato.  
 

 

7. Návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářské a navazující magisterské studijní 
programy Filozofické fakulty 

 

Garantka doc. Juříčková představila studijní programy Norský jazyk, literatura a kultura a Nordistika. 
Shrnula uskutečněné změny, především personální, ale také vedoucí k širšímu zaměření obou 
programů. Zpravodajka doc. Hanušová konstatovala, že zatím neproběhlo vnitřní hodnocení, nenašla 
změny v povinných a povinně volitelných předmětech, což by odpovídalo změně názvu. Vnitřní 
hodnocení bylo odloženo z toho důvodu, že v jednom z programů dosud nebyl žádný student (do 
programů se přijímá jednou za 3 roky). Na studijní neúspěšnosti se významně projevila epidemie covid-
19 (zejména u studujících ze Slovenska). Personální situace je u obou programů podobná, čeká se na 
dokončení studia doktorandů, kteří by mohli program posílit. 
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Problematická situace spočívající v tom, že garantka programu garantuje velké množství profilujících 
a základních teoretických předmětů, přetrvává, byť v menší míře, než tomu bylo při přeměně 
programů. Garant předmětu musí mít adekvátní tvůrčí výkon a musí se významně podílet na jeho 
výuce. 

 

XIII. Norský jazyk, literatura a kultura (B) 

Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení bakalářského studijního programu Norský 
jazyk, literatura a kultura předložený Filozofickou fakultou MU na 3 roky s počátkem od skončení doby 
stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. Současně Rada pro vnitřní hodnocení MU 
stanovuje provést vnitřní hodnocení studijního programu do 31. října 2023. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2  
Usnesení bylo přijato.  
 

XIV. Nordistika (N) 

Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení 
kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení navazujícího magisterského studijního 
programu Nordistika předložený Filozofickou fakultou MU na 3 roky s počátkem od skončení doby 
stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. Současně Rada pro vnitřní hodnocení MU 
stanovuje provést vnitřní hodnocení studijního programu do 31. října 2023.  
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 
Usnesení bylo přijato.  
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XV. Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (N) 

Garantka doc. Stanovská představila program, zdůraznila své didaktické sebevzdělávání a zmínila 
spolupráci v oblasti didaktiky se zahraničními univerzitami.   

Zpravodajka ocenila spolupráci v oblasti didaktické části programu, upozornila však na přetrvávající 
problém, že garantka i přes zařazení programu do oblastí vzdělávání (75 % učitelství, 25 % filologie) 
publikuje výhradně ve vlastním oboru, ve kterém je také habilitována (filologie). Garantka zmínila své 
popularizační aktivity, které mají podle jejího názoru k didaktice blízko; uvedla, že svou garanci 
programu považuje za dočasnou do doby nalezení garanta habilitovaného a publikujícího také v oboru 
didaktika německého jazyka.  

Návrh usnesení: 
Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 odst. 8 písm. a) vnitřního předpisu Schvalování, řízení 
a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení navazujícího magisterského 
studijního programu Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy předložený Filozofickou 
fakultou MU na 1 rok s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní 
program. Současně uvádí následující doporučení: 
Garant programu magisterského studijního programu musí splňovat podmínky stanovené nařízením 
vlády č. 274/2016 Sb., tj. musí jít o akademického pracovníka, který byl jmenován profesorem nebo 
jmenován docentem v oboru, který odpovídá dané oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které 
nebo v rámci kterých má být daný magisterský studijní program uskutečňován, a který v daném oboru 
v posledních pěti letech vykonával vědeckou činnost. 
 
 
Hlasování:   
Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo přijato.  

 
 

8. Informace o interním hodnocení vědy a doktorských studijních programů – harmonogram 
schůzek na září a říjen  

Členové RVH byli informováni o plánovaných hodnoticích schůzek (on-site visits) v září a říjnu 2022 
v rámci interního hodnocení vědy a doktorských studijních programů. Postupně plánují svou účast na 
jednotlivých hodnoticích panelech v již potvrzených termínech.  

 

9. Různé  
 

a) Prorektor dr. Bulant informoval členy RVH o výsledku vyhodnocení kritických oborů na MU 
v souvislosti se zákazem poskytování technické pomoci vůči Rusku a Bělorusku (zákaz přímého či 
nepřímého poskytnutí technické pomoci v oblasti vysokoškolského vzdělávání je relevantní od 
magisterského stupně studia a ve vědeckovýzkumné oblasti se týká aplikovaného výzkumu). 
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b) Místopředseda RVH informoval členy RVH o plánovaném výjezdním zasedání v termínu 21.–22. 
listopadu 2022, které bude věnováno koncepčním otázkám. 

 

Příští jednání se uskuteční v úterý 20. září 2022. 

Zpracovali: Mgr. Soňa Nantlová, 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 

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 

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

Mgr. Martina Lužná Pedagogická fakulta MU 

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

doc. Ing. Jiří Hrbáček, CSc. Pedagogická fakulta MU 

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

Ing. Martin Dosedla, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. Pedagogická fakulta MU 

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

Mgr. Bc. Pavlína Studená Ekonomicko-správní fakulta MU 

doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

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

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU 

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Přírodovědecká fakulta MU 

Ing. Lucie Janíčková Přírodovědecká fakulta MU 

prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Přírodovědecká fakulta MU 

doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. Přírodovědecká fakulta MU 

prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc. Přírodovědecká fakulta MU 
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

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

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. Filozofická fakulta MU 

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. Filozofická fakulta MU 

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. Filozofická fakulta MU 
Mgr. et Mgr. Adéla Ficová Filozofická fakulta MU 

doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. Filozofická fakulta MU 

Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. Filozofická fakulta MU 
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