
 
 

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocenÍ 

MU dne 25. října 2022 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Rektorát Masarykovy univerzity; MS Teams 

Sp. zn.:  MU-IS/224608/2022/1822664/RMU 

 

Program: 

1. návrh vzniku (záměr podat žádost o akreditaci NAÚ) bakalářského studijního programu 

Farmaceutické fakulty; 

2. návrh na změnu hodnotitele záměru vzniku navazujícího magisterského programu Fakulty 

sociálních studií; 

3. návrh podstatné změny bakalářského studijního programu Fakulty sociálních studií; 

4. reflexe hodnoticích schůzek v rámci interního hodnocení vědy a doktorských studijních programů; 

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. 

1. Návrh vzniku bakalářského studijního programu Farmaceutické fakulty 

 

I. Kosmetické prostředky (B) 

Proděkanka dr. Ambrus přestavila návrh vzniku bakalářského studijního programu Kosmetické 

prostředky. Protože tento studijní program oblastí vzdělávání spadá částečně mimo výčet oblastí 

vzdělávání, pro které byla Masarykově univerzitě udělena institucionální akreditace, RVH schvaluje 

předložení návrhu Národnímu akreditačnímu úřadu ke schválení. Navrhovaný studijní program je 

koncipován jako interdisciplinární, v mezifakultní spolupráci. V blízké budoucnosti plánuje 

Farmaceutická fakulta připravit také navazující magisterský program Kosmetologie a kosmetické 

prostředky. Děkan prof. Vetchý vyzdvihl perspektivu navrhovaného studijního programu a jeho 

atraktivitu pro uchazeče. Na dotazy členů RVH stran personálního zabezpečení sdělil, že fakulta počítá 

jak se sdílenou výukou v rámci mezifakultní spolupráce, tak také se zvýšením počtu akademických 

pracovníků. Zaznělo doporučení používat jako výukové online prostředí výhradně IS MU, nikoli Moodle 

(ze zkušeností z jiných fakult se ukazuje nevýhodnost využívání obou platforem současně). 
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Zpravodajka RVH prof. Rozehnalová nadnesla otázku studijních opor, kdy většina dostupných materiálů 

je v angličtině a bude potřeba připravit vlastní učebnice a studijní materiály.  

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s článkem 15 odst. 19 písm. b) vnitřního předpisu 

Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje záměr předložit žádost 

o akreditaci bakalářského studijního programu Kosmetické prostředky Národnímu akreditačnímu 

úřadu pro vysoké školství. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 10 

Pro: 10 

Proti: 0  

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

2. Návrh na změnu hodnotitele záměru vzniku navazujícího magisterského studijního programu 

Fakulty sociálních studií 

 

Před začátkem projednávání se do zasedací místnosti dostavil prof. Krob. 

II. Environmental and Sustainability Education (N) 

Děkan prof. Balík v krátkosti představil návrh na změnu jednoho ze dvou hodnotitelů návrhu vzniku 

navazujícího magisterského studijního programu. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení 

a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje změnu panelu hodnotitelů záměru vzniku 

navazujícího magisterského studijního programu Environmental and Sustainability Education 

předloženého Fakultou sociálních studií MU. 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  
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3. Návrh podstatné změny bakalářského studijního programu Fakulty sociálních studií 

 

III. Mezinárodní vztahy (B) 

Vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií prof. Kříž představil zamýšlenou 

podstatnou změnu studijního programu v reakci na rozdílnou úroveň znalostí u studentů přicházejících 

ze středních škol. Cílem změn ve studijním programu je sjednocení této úrovně a změny také reflektují 

zpětnou vazbu od studentů. Zpravodaj RVH prof. Slaný (na jednání nepřítomen) ve svém stanovisku 

doporučil podstatnou změnu studijního programu ke schválení. Nebyly vzneseny žádné dotazy.   

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 17 vnitřního předpisu Schvalování, řízení 

a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh podstatné změny bakalářského studijního 

programu Mezinárodní vztahy předložený Fakultou sociálních studií MU. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 11 

Pro: 11 

Proti: 0  

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

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

schůzek a diskuse k nim 

Před začátkem projednávání se do zasedací místnosti dostavila Mgr. Antalová a prostřednictvím MS 

Teams se připojil doc. Tomandl. 

Členové RVH, kteří se účastnili hodnoticích schůzek – doc. Hanušová, prof. Rozehnalová, doc. Pitrová, 

doc. Tomandl, prof. Koudela a prof. Rabušic – shodně reflektovali značné disproporce v organizaci 

a úrovni hodnoticích schůzek, a to i v rámci téže fakulty. U některých hodnoticích schůzek byl patrný 

nedostatek komunikace mezi jednotlivými aktéry, nejasnost rolí, případně také rozdílnost 

prezentovaných materiálů s předem dodanými podklady, jinde byly schůzky dobře moderovány 

a mohla proběhnout relevantní diskuse. Stejně jako na minulém zasedání bylo zmíněno, že role člena 

RVH na hodnoticí schůzce není zcela jasně definována – chybějící podklady komplikovaly členům RVH 

aktivnější zapojení do debaty a často museli sami vysvětlit svou přítomnost na schůzce. Opět bylo 

zmíněno, že zahraničním hodnotitelům 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 obecná a vědeckovýzkumná témata a doktorskému studiu bylo věnováno méně času, než se 

předpokládalo. V některých případech byl patrný poněkud benevolentnější přístup hodnotitelů z ČR 

a SR (ve srovnání s hodnotiteli z jiných států). Opakujícími se tématy na hodnoticích schůzkách byly 

zejména zaměstnávání akademiků z řad absolventů týchž fakult (akademický inbreeding) a rovné 
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postavení mužů a žen. Přizvaní zástupci Odboru výzkumu RMU Mgr. Vejrostová, dr. Mořkovská a Mgr. 

Petr ocenili poskytnutou zpětnou vazbu. 

 

5. Změny garantů studijních programů 

RVH změny garantů programů projednala a bere je na vědomí.  

Fakulta Program Typ Původní garant Nový garant 

FF Klasický řecký jazyk a 

literatura 

N doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, 

Ph.D. 

FF Učitelství francouzského 

jazyka a literatury pro 

střední školy 

N doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. 

FSS Mezinárodní vztahy B PhDr. Petr Suchý, Ph.D. Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. 

FSS Sociální politika a sociální 

práce 

D prof. PhDr. Libor Musil, CSc. doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. 

FSS Social Policy and Social 

Work 

D prof. PhDr. Libor Musil, CSc. doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. 

 

6. Různé  

a) Prorektor Bulant informoval, že příští zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro Vysoké 

školství (NAÚ) se uskuteční na MU, a to 24. listopadu 2022. 

 

b) Místopředseda RVH informoval o zkrácení výjezdního zasedání RVH v listopadu 2022 na jeden den, 

a to pondělí 21. listopadu 2022, z organizačních důvodů (překryv s ISAB, navazující zasedání Rady 

NAÚ na MU), a nastínil jeho program. Podkladové materiály budou členům RVH rozeslány začátkem 

listopadu. 

 

c) Členům RVH byly oznámeny termíny konání zasedání na rok 2023 a leden roku 2024, a to 10. ledna 

2023, 7. února 2023, 28. února 2023 (výjezdní), 21. března 2023, 18. dubna 2023, 23. května 2023, 

6. června 2023, 19. září 2023, 17. října 2023, 13.–14. listopadu 2023 (výjezdní), 12. prosince 2023 

a 9. ledna 2024.  Výjezdní zasedání v únoru a listopadu se zaměří na koncepční otázky a nebudou 

na nich projednávány návrhy fakult. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách RVH, kde 

budou také s předstihem uvedeny jejich případné změny. Členům RVH byl také oznámen termín 

konání příští konference Hodnocení kvality vysokých škol, která se uskuteční v Univerzitním centru 

Telč ve dnech 25.–26. května 2023. 

 

Příští jednání se uskuteční v pondělí 21. listopadu 2022. 

Zpracovali: Mgr. Bc. Pavlína Studená, Mgr. Jan Bláha 

Schválil: prof. Ladislav Rabušic, místopředseda RVH MU  
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Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 

 Přítomen Přítomen na část jednání 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. Jan Bláha Odbor pro kvalitu RMU 

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

Mgr. Soňa Nantlová Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Bc. Pavlína Studená Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Michal Petr Odbor výzkumu RMU 

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

Mgr. Petra Mořkovská, Ph.D. Odbor výzkumu RMU 

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. Farmaceutická fakulta MU 

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. Farmaceutická fakulta MU 

doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc. Farmaceutická fakulta MU 

Ing. Erika Moudrá Farmaceutická fakulta MU 

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

doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

 


