
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

MU dne 20. září 2022 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Rektorát Masarykovy univerzity 

Sp. zn.: MU-IS/204862/2022/1802222/RMU 

 

Program: 

1. návrh vzniku doktorských studijních programů Právnické fakulty; 

2. návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy Právnické fakulty; 

3. návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program Lékařské fakulty; 

4. Interní hodnocení vědy a doktorských studijních programů – reflexe dosud uskutečněných 

schůzek a diskuse k nim; 

5. změny garantů studijních programů; 

6. různé. 

 

Úvod 

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

členy RVH, představil program a zahájil jednání. Rektor pronesl úvodní slovo a popřál úspěšný 

akademický rok. Ředitelka Odboru pro kvalitu dr. Oleksíková představila nové zaměstnance odboru 

Mgr. Studenou a dr. Havlíčka. 

1. Návrh vzniku doktorských studijních programů Právnické fakulty 

 

Děkan doc. Škop představil novou koncepci doktorského studia na Právnické fakultě MU. Vzhledem 

k požadavku RVH i v návaznosti na doporučení Mezinárodní vědecké rady ISAB Právnická fakulta 

přistoupila ke sjednocení programů a vytvoření programů širších. Namísto předchozích deseti 

programů, jimž akreditace končí (u některých z nich existovaly specializace, které samy byly výsledkem 

dílčí integrace), bude nyní programů pouze šest, a to navíc bez specializací.  

Diskuse k navrhovaným programům probíhala společně. Navrhovaní garanti se shodli, že v nových 

studijních programech dochází k větší integraci disciplín, důraz je kladen na individuální studijní plán 

a větší volitelnost předmětů podle výzkumného zaměření studenta.  

Zpravodaj prof. Rabušic kvitoval přístup Právnické fakulty k integraci doktorského studia. Diskuse byla 

vedena mj. o motivaci studentů pracovat na disertaci již od počátku studia a o tlaku na vyučující ke 

zvyšování kvality nabízených předmětů. Důraz byl kladen zejména na mezinárodní publikační výstupy. 
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I. Soukromé právo a civilní právo procesní (D) 

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 doktorského studijního programu 

Soukromé právo a civilní právo procesní předložený Právnickou fakultou MU a uděluje oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 7 let. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 1   
Usnesení bylo přijato.  

 

II. Mezinárodněprávní studia (D) 

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 doktorského studijního programu 

Mezinárodněprávní studia předložený Právnickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat 

studijní program na 7 let. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 1   
Usnesení bylo přijato.  

 

III. Teorie a dějiny práva (D) 

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 doktorského studijního programu 

Teorie a dějiny práva předložený Právnickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 7 let. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 1   
Usnesení bylo přijato.  
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IV. Veřejnoprávní studia (D) 

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 doktorského studijního programu 

Veřejnoprávní studia předložený Právnickou fakultou MU a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní 

program na 7 let. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 1  
Usnesení bylo přijato.  

 

 

2. Návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy Právnické fakulty 

 

Návrhy jsou součástí koncepce integrace doktorského studia na Právnické fakultě. Debatovalo se 

o specifičnosti právních oborů v kontextu převažujících publikačních výstupů v tuzemsku a důrazu na 

interdisciplinaritu, která umožní působnost i publikování v mezinárodním prostředí. Zpravodaj 

doc. Tomandl vyzdvihl životaschopnost obou studijních programů a perspektivu jejich budoucího 

rozvoje, zdůraznil rovněž význam mezinárodních publikací. 

 

V. Ústavní právo a státověda (D) 

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 doktorského studijního programu Ústavní 

právo a státověda předložený Právnickou fakultou MU na 10 let s počátkem od skončení doby 

stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 1  
Usnesení bylo přijato.  
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VI. Trestní právo (D) 

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 doktorského studijního programu Trestní 

právo předložený Právnickou fakultou MU na 10 let s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění 

uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 11 

Proti: 0  
Zdržel se: 1   
Usnesení bylo přijato.  

 

 

3. Návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program Lékařské fakulty 

 

VII. Ortoptika (B) 

Proděkanka prof. Pokorná prezentovala dosavadní činnost studijního oboru a jeho atraktivnost pro 

studenty – MU je jediným vzdělavatelem v tomto oboru v ČR. Zdůraznila, že v návrhu na prodloužení 

byly zohledněny připomínky a doporučení hodnotitelů a RVH, které zazněly při přeměně studijního 

oboru na studijní program – novým garantem byl jmenován dr. Veselý, proběhla optimalizace výuky 

včetně revize a úpravy sylabů, byl posílen proces přípravy závěrečných prací.  

Zpravodajka prof. Rozehnalová i přes výtku k formálnímu zpracování návrhu, týkající se číselných 

nesrovnalostí v předložených podkladech v oblasti personálního zabezpečení, doporučila studijní 

program ke schválení. Bylo diskutováno velké množství vyučujících-externistů, které je dáno cvičícími 

v praktických předmětech, spisy k návrhům Lékařské fakulty proto mívají často několik stovek stran. 

Z této diskuse vzešel podnět, aby součástí návrhu v budoucnu případně byly pouze personální listy 

kmenových zaměstnanců.  

 

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 

Ortoptika předložený Lékařskou fakultou MU na 10 let s počátkem od skončení doby stávajícího 

oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0  
Zdržel se: 0   
Usnesení bylo přijato.  
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4. Interní hodnocení vědy a doktorských studijních programů – reflexe dosud uskutečněných 
schůzek a diskuse k nim 

 

Místopředseda RVH přivítal prorektorku prof. Pospíšilovou a vedoucí oddělení doktorského studia 

a vědeckých kvalifikací Mgr. Vejrostovou. Členové RVH, kteří se účastnili hodnoticích schůzek – prof. 

Janyška, prof. Rabušic, doc. Hurych a prof. Koudela (nepřítomen, ale poskytl písemnou reflexi), se 

shodli na přínosnosti diskuse. Bylo zmíněno, že role člena RVH na hodnoticí schůzce není zcela jasně 

definována – chybějící podklady komplikovaly členům RVH aktivnější zapojení do debaty. Zahraničním 

hodnotitelům často chyběl lokální kontext, složitě chápali strukturu a specifika doktorského studia 

v ČR, ale i strukturu fakult, financování apod. Hodnocení se tak často stočilo spíše na vědeckovýzkumná 

témata a doktorskému studiu bylo věnováno méně času, než se předpokládalo. Opakujícím se 

tématem byla chybějící participace studentů na pravidelné zpětné vazbě ke studijním programům. 

Členové RVH vnímali rozdíly mezi hodnotiteli z ČR nebo SR a zahraničními hodnotiteli, jejichž 

připomínky byly mnohdy kritičtější, avšak konstruktivní. 

Prorektorka Pospíšilová připomněla důležitost otevřené zpětné vazby a informovala, že MU pracuje na 

definování standardů školitele. Odbor výzkumu a Odbor pro kvalitu zajistí, aby členové RVH měli na 

schůzkách k dispozici kompletní podklady.   

Rektor poděkoval všem členům RVH za jejich účast na hodnoticích schůzkách a sdílení zkušenosti, 

zdůraznil důležitost RVH a její objektivitu jako nezávislého orgánu. Námět na revizi složení panelu 

hodnotitelů a posílení o zahraniční hodnotitele bude vyhodnocen po skončení interního hodnocení. 

Rektor také zdůraznil důležitost zpětné vazby, byť nepříjemné – pro zvyšování kvality je nutné 

akceptovat relevantní pohledy zvenčí. 

Diskuse se věnovala také otázce, jak se bude pracovat s hodnoticími zprávami po skončení interního 

hodnocení. Rektor doporučil zpracovat komplexní závěrečnou zprávu, prorektorka Pospíšilová 

přislíbila i zprávu o stavu doktorského studia. Dr. Oleksíková zdůraznila, že výsledky Interního 

hodnocení slouží také jako podklad pro schvalování návrhů na prodloužení oprávnění uskutečňovat 

studijní program, které RVH musí zohlednit. Rektor opakovaně připomněl důležitost hodnocení 

a zpětné vazby. 

 

5. Změny garantů studijních programů 

 

RVH změny garantů programů projednala a bere je na vědomí.  

Fakulta Program Typ Původní garant Nový garant 

FaF Bezpečnost a kvalita léčiv D doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA doc. PharmDr. Jan Gajdziok, 
Ph.D. 

PrF Civilní právo a civilní právo 
procesní 

D doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, 
Ph.D. 

PrF Legal Theory and Public 
Affairs 

D doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, 
Ph.D. 

PrF Mezinárodněprávní 
obchodní studia 

B doc. JUDr. Filip Křepelka, 
Ph.D. 

doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. 
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6. Různé  

 

a) Prof. Černá vznesla podnět na revizi složení RVH, které by reflektovalo změnu počtu fakult MU 

z devíti na deset tak, aby každá fakulta měla v RVH svého zástupce, který je důležitým 

komunikačním kanálem mezi RVH a fakultou. Tuto myšlenku podpořil také dr. Menšík. Prorektor 

Bulant připomněl, že případná změna ve složení RVH je závislá na chystané novele ZVŠ. Rektor uvítal 

iniciativu RVH otevírat témata, která se zdají být neměnná, případná revize složení RVH by pak 

mohla vzít v úvahu například také rozšíření o dalšího zástupce studentů. Je také potřeba zamyslet 

se nad efektivností procesů, nabízí se nyní prostor pro určitou revizi činnosti RVH.  

 

b) Prorektor Bulant seznámil členy RVH s aktuálním stavem vypořádání připomínek k chystané novele 

zákona o vysokých školách. Předpokládá se, že novela nabude účinnosti 1. ledna 2024, vypořádání 

připomínek stále probíhá. 

 

 

Příští jednání se uskuteční v úterý 25. října 2022. 

Zpracovali: Mgr. Bc. Pavlína Studená, 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 

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

Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. ředitelka Odboru pro kvalitu RMU 

Mgr. Jan Bláha Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Bc. Pavlína Studená Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Bc. et Bc. Markéta Vejrostová Odbor výzkumu RMU 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Právnická fakulta MU 

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. Právnická fakulta MU 

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. Právnická fakulta MU 

doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. Právnická fakulta MU 

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. Právnická fakulta MU 

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. Právnická fakulta MU 

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Právnická fakulta MU 

Mgr. Jana Lautrbachová Právnická fakulta MU 

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

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Lékařská fakulta MU 

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. Lékařská fakulta MU 

Mgr. Jana Sedláková Lékařská fakulta MU 

 


