
 
 

Zápis ze zasedání 

Rady pro vnitřní hodnocení 

dne 10. ledna 2023 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Rektorát Masarykovy univerzity / MS Teams 

Sp. zn.: MU-IS/297653/2022/1897654/RMU 

 

Program: 

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

2. návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Fakulty sociálních studií; 

3. Prezentace studie CSVŠ Flexibilní studijní formy; 

4. různé. 

 

Úvod 

Rektor prof. Bareš přivítal přítomné členy Rady pro vnitřní hodnocení MU (dále také jen „RVH“)  

na prvním letošním zasedání. Po novoroční zdravici rektor v kontextu aktuálních událostí zdůraznil roli 

RVH jako garanta dobře nastaveného systému procesů v oblasti kvality na MU a vyjádřil optimismus 

vzhledem k nadcházejícímu období. Členka RVH doc. Pitrová, pověřená řízením tohoto zasedání, 

přivítala přítomné členy RVH, představila program a zahájila jednání. 

1. Návrh podstatné změny bakalářského studijního programu Fakulty sociálních studií 

 

I. Sociologie (B) 

Děkan Fakulty sociálních studií prof. Balík představil návrh podstatné změny bakalářského studijního 

programu Sociologie, který spočívá ve zrušení studijního plánu se specializací Gender především pro 

nízký zájem uchazečů. Děkan také vyjádřil přesvědčení, že toto rozhodnutí přispěje k větší 

transparentnosti studijní nabídky, a tedy je v souladu se strategickým záměrem MU.  

Zpravodaj prof. Krob se dotázal na problémy, s nimiž se studijní plán se specializací potýká, a které jsou 

důvodem pro návrh jeho zrušení. Děkan vysvětlil, že udržování studijního plánu se specializací s nízkým 

počtem studentů představuje pro fakultu organizační a personální problémy, zejména kvůli nutnosti 

pravidelně vypisovat předměty specializace. Rozhodnutím zrušit studijní plán fakulta reaguje na vnitřní 

mechanismy kontroly kvality vzdělávání na MU po zhodnocení celkové situace na katedře. Z diskuse 

vyplynulo, že zrušení studijního plánu je navrženo s vědomím zachování maximálního komfortu pro 
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stávající studenty. Téma gender jako takové nemizí, ať už z hlediska výzkumu nebo výuky. Naopak 

zůstává na katedře sociologie pevně ukotveno.   

Doc. Pitrová připomněla, že fakulta při poměrně netypickém procesu zrušení studijního plánu využila 

možnosti konzultace postupu na RVH. Protože proces zrušení studijního plánu není specifikován 

v zákoně ani ve vnitřních předpisech MU, RVH doporučila postupovat analogicky s procesem rozšíření 

studijního programu o studijní plán a předložit návrh k projednání a ke schválení orgánům fakulty, 

minimálně vědecké radě fakulty. RVH zahrne tento postup do své rozhodovací praxe do doby, než bude 

v tomto smyslu doplněn vnitřní předpis. Doc. Pitrová také ocenila přistup fakulty a ochotu k obtížnému 

rozhodnutí vedoucímu k racionalizaci studijní nabídky.  

Rektor v této souvislosti apeluje na racionalizaci studijní nabídky v rámci celé MU. Přestože se často 

může jednat o bolestný krok, je nezbytně nutné nabídku studijních programů zpřehlednit a zefektivnit. 

Studijní nabídka MU musí být pro uchazeče srozumitelná, jednoduchá a především zajímavá, což 

předpokládá jistou míru flexibility ze strany fakult. 

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 

Sociologie předložený Fakultou sociálních studií MU. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0  

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

2. Návrh vzniku navazujícího magisterského studijního programu Fakulty sociálních studií 

 

II. Environmental and Sustainability Education (N) 

Děkan Fakulty sociálních studií prof. Balík představil návrh vzniku navazujícího magisterského 

joint-degree studijního programu připraveného v mezinárodní spolupráci čtyř univerzit. Kromě toho,  

že program je v souladu se strategickým záměrem MU v oblasti internacionalizace, nepředstavuje 

zásadní zvýšení pracovní zátěže na fakultě. Program totiž předpokládá, že student stráví na každé 

z univerzit poměrnou část studia, na MU se tak bude realizovat pouze jeden semestr.  

Garant doc. Činčera doplnil, že studijní program by měl být podpořen z programu Erasmus Mundus. 

První rok projektu bude věnován systematické přípravě kvalitních studijních opor a propagaci 

studijního programu.  

Zpravodajka prof. Rozehnalová měla několik procesních připomínek, které směřovaly k systému studia, 

přípravy diplomové práce a mechanismu přijímacího řízení, všechny byly v diskusi zodpovězeny. 

Proděkanka doc. Souralová doplnila, že fakulta má s mezinárodními studijními programy zkušenost.  
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Prorektor pro internacionalizaci doc. Dančák kvituje vznik programu který se bude ucházet o podporu 

v rámci Erasmus Mundus, neboť takový program na MU jako na jedné z mála prestižních univerzit 

dosud chyběl. Téma studijního programu odpovídá trendu rozvoje MU.  

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 Environmental and Sustainability Education předložený Fakultou sociálních studií MU 

a uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 7 let. 

Současně Rada pro vnitřní hodnocení MU požaduje předložení kontrolní zprávy o uskutečňování 

studijního programu do 3 let od zahájení výuky ve studijním programu. 

 

Hlasování:   

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0  

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

Po hlasování odešel z jednací místnosti rektor prof. Bareš. 

3. Prezentace studie CSVŠ Flexibilní studijní formy 

Mgr. et Mgr. Jan Beseda z Centra pro studium vysokého školství představil ve své prezentaci studii 

Flexibilní studijní formy.  

Diskuse byla vedena zejména kolem problematiky celoživotního vzdělávání a tzv. microcredentials, 

které budou postupně nabývat na významu a zvyšovat provázanost celoživotního vzdělávání 

s akreditovanými studijními programy. Situace na univerzitách v České republice je zatím jiná než 

v zahraničí, kde jsou celoživotní vzdělávací kurzy pořádané prestižními univerzitami velice žádané. Je 

zde příležitost pro MU dobře nastavit systém celoživotního vzdělávání, aby byl atraktivní jak pro 

uchazeče, tak pro zaměstnavatele. V kontextu akreditovaných studijních programů je pak nutné zajistit 

flexibilitu studijních cest, možnosti jejich personalizace apod. Univerzita musí reagovat na potřeby 

studentů a účastníků celoživotního vzdělávání a poskytovat podporu na takové úrovni, na kterou jsou 

zvyklí z běžného života.  

 

4. Různé  

Zaměstnanci Odboru pro kvalitu informovali o plánovaných akcích Rady pro vnitřní hodnocení. Dne 

28. února 2023 se uskuteční výjezdní zasedání RVH, kde budou řešeny koncepční otázky zejména 

v souvislosti s reflexí hodnocení doktorských studijních programů v roce 2022 a závěry tematického 

hodnocení kombinovaných forem studia. V průběhu jarního semestru je také plánováno setkání RVH 

s garanty studijních programů a workshop pro zástupce studujících v programových radách. 

  

https://prezi.com/view/BhZHXCRskFqZx0kBb9SJ/
https://is.muni.cz/auth/do/rect/RVH/67932459/2023/2023_01_10_zapis_z_jednani_rvh/Flexibilni_studijni_formy.pdf
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Příští jednání se uskuteční v úterý 28. února 2023. 

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

Schválila: doc. PhDr. Markéta Pitrová, členka RVH MU pověřená řízením zasedání 

 

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 *   

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. *   

doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. *   

prof. PhDr. Josef Krob, CSc. *   

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. *   

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. *   

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. *   

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c.   * 

 

Prezenční listina hostů 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU 

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. prorektor pro internacionalizaci 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. Soňa Nantlová Odbor pro kvalitu RMU 

Mgr. Bc. Pavlína Studená Odbor pro kvalitu RMU 

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

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

Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. 

Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková, Ph.D. Centrum rozvoje kompetencí MU 

Mgr. Martina Vlková, MPA ředitelka Studijního odboru RMU 

Mgr. Svatava Kalná Studijní odbor RMU 

 


