Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně
zápis z 19. zasedání konaného dne 10. září 2019
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapisovala:

12 členů (dle prezenční listiny)
3 členové (dle prezenční listiny)
2 hosté (dle prezenční listiny)
Ing. Veronika Vejrostová

Paní rektorka přivítala členy rady na jejím zasedání a představila body programu.

1. Projednání záměru předložit žádost o akreditaci studijního programu Institutu
celoživotního vzdělávání


profesně zaměřený SP Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (Bc)

Záměr, který byl předložen poprvé na jednání rady 11. června 2019 byl na základě připomínek a
doporučení rady přepracován. Jeho upravenou verzi včetně přehledu provedených změn a úprav
obdrželi členové rady společně s pozvánkou na zasedání.
Za hodnotitele vystoupil prof. Žalud – konstatoval, že většina připomínek byla zapracována s výjimkou
připomínky k vědecké odbornosti garantovi SP, která však současně odpovídá standardu v daném
vědním oboru. Dále tlumočil připomínku doc. Gryce k délce pracovní smlouvy garanta SP. Na základě
diskuse rada doporučila uvést v akreditačním spisu prohlášení o úmyslu prodloužit pracovní poměr
s garantem SP, případě toto prodloužení realizovat ještě před odesláním akreditačního spisu NAÚ.
Hlasování:
Přítomno celkem: 12 členů
Souhlasilo: 12 členů
Nesouhlasilo: 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Závěr:
Záměr žádosti o akreditaci studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
byl radou pro vnitřní hodnocení schválen.

2. Projednání záměrů předložit žádostí o akreditaci studijních programů Provozně
ekonomické fakulty
Záměry předložit žádosti o akreditaci studijních programů obdrželi členové rady společně s pozvánkou
na jednání. Včetně navrhovaných garantů je představil doc. Žufan, děkan Provozně ekonomické fakulty.
a) akademicky zaměřený SP Otevřená informatika (Bc)
K předloženému záměru se za hodnotitele vyjádřila doc. Blažková – upozornila na nesoulad v uvedení
počtu kreditů u povinných předmětů a předmětů uvedených ve formuláři B-IIa a dále na nesoulad
v počtech kreditů u předmětu Bakalářská práce na formuláři B-IIa a textu v rámci odstavce Pravidla a
podmínky pro tvorbu studijních plánů.
V rámci diskuse prof. Žalud upozornil a doporučil, aby v rámci projektové činnost garanta SP byly
uváděny pouze projekty, v nichž je zapojen v roli řešitele nebo spoluřešitele.
Hlasování:
Přítomno celkem: 12 členů
Souhlasilo: 12 členů
Nesouhlasilo: 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Závěr:
Záměr předložit žádost o akreditaci studijního programu Otevřená informatika (Bc) byl radou pro vnitřní
hodnocení schválen.
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b) akademicky zaměřený SP Otevřená informatika (NMgr)
K předloženému záměru se za hodnotitele vyjádřila doc. Blažková – upozornila na nesoulad v uvedení
počtu kreditů u povinných předmětů a předmětů uvedených ve formuláři B-IIa.
V rámci diskuse se hovořilo o názvu studijního programu a bylo doporučeno upřesnit projektovou
činnost garanta.
Hlasování:
Přítomno celkem: 12 členů
Souhlasilo: 12 členů
Nesouhlasilo: 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Závěr:
Záměr předložit žádost o akreditaci studijního programu Otevřená informatika (NMgr) byl radou pro
vnitřní hodnocení schválen.
.
c) akademicky zaměřený SP Účetnictví a daně (NMgr)
K předloženému záměru se vyjádřili hodnotitelé.
Ing. Svobodová – upozornila na odkaz na katalog závěrečných prací a doporučila ho nahradit vypsáním
konkrétních témat. Dále vznesla připomínku k příkladům oborných aktivit vztahujících se k tvůrčí
činnosti fakulty a doporučila nahradit uvedené aktivity takovými, které jednoznačně souvisí se studijním
programem.
prof. Mareš – upozornil na nesoulad v názvech předmětů a doporučil sladit jejich české a anglické
názvy. Dále upozornil na některé obecné formulace v popisu cílů studia a doporučil je více
konkretizovat. Dále vznesl připomínku k chybějícímu uznávacímu orgánu, neboť v záměru je uvedeno,
že se jedná o studijní program se zaměřením na výkon regulovaného povolání.
Pan děkan Žufan doplnil informace ke studijnímu programu - studijní program byl koncipován tak, aby
vyhovoval mezinárodní certifikaci účetních a daňových odborníků, nicméně nejedná se o zaměření
na výkon regulovaného povolání, což bude v žádosti o akreditaci opraveno.
Z další diskuse vzešla doporučení odstranit garanta v předmětu Odborná praxe a opravit v textu
věnujícímu se součástem SZZ počet jejich částí s ohledem na počet okruhů, z nichž se skládá.
Hlasování:
Přítomno celkem: 12 členů
Souhlasilo: 11 členů
Nesouhlasilo: 0 členů
Zdrželo se: 1 člen
Závěr:
Záměr předložit žádost o akreditaci studijního programu Účetnictví a daně (NMgr) byl radou pro vnitřní
hodnocení schválen.
d) akademicky zaměřený SP Ekonomika a management (NMgr)
Pan děkan Žufan v úvodu sdělil, že v současné době jsou na fakultě akreditované studijní programy
Ekonomika a management a Řízení a ekonomika obchodu, přičemž předkládaný záměr reaguje na
požadavky studentů na širší nabídku konkrétního zaměření. Nový studijní program Ekonomika a
management má proto pět specializací, které však mají společný předmětový základ.
K předloženému záměru se za hodnotitele vyjádřil dr. Martinek – upozornil, že v textu charakterizujícím
profil absolventa ve formuláři B-I se nachází výčet pracovních pozic s odkazy na katalog povolání NSP,
z nichž některé nejsou funkční. Dále doporučil sladit legendu k tabulkám ve formuláři B-IIa tak, aby
odpovídala jejich obsahu.
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Paní rektorka Nerudová přednesla připomínky druhého hodnotitele, prof. Skládanky – upozornil na
nutnost připravit samostatně formuláře pro akreditaci studijního programu v českém a anglickém jazyce.
V této souvislosti upozornil na to, aby v české verzi žádosti byly předměty uváděny v češtině a
v anglické verzi žádosti v angličtině. Dále vznesl připomínku na chybějící požadavky na praxi v části
dalších studijních povinností.
V další diskusi k záměru studijního programu doc. Janová upozornila na nesoulad v projektové činnosti
garanta a v části zabývající se projektovou činností fakulty doporučila specifikovat konkrétní projektovou
činnost, která se váže k danému studijnímu programu.
Doc. Blažková upozornila na chybějícího garanta u předmětu Interní audit. Pan děkan Žufan na místě
potvrdil, že do žádosti o akreditaci bude jako garantka uvedena doc. Hurná.
Hlasování:
Přítomno celkem: 12 členů
Souhlasilo: 12 členů
Nesouhlasilo: 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Závěr:
Záměr předložit žádost o akreditaci studijního programu Ekonomika a management (NMgr) byl radou
pro vnitřní hodnocení schválen.
e) akademicky zaměřený SP Marketing (NMgr)
Pan děkan Žufan v úvodu představil nový navazující magisterský studijní program Marketing. Dále řekl,
že počet studentů přijímaných do tohoto studijního programu bude omezen (počítá se zhruba se 30
studenty).
K předloženému záměru se za hodnotitele vyjádřil dr. Martinek – doporučil do tabulky B-IIa doplnit
o další návrhy témat závěrečných prací s odkazy na podobné realizované práce.
Paní rektorka Nerudová přednesla připomínky druhého hodnotitele, prof. Skládanky – upozornil
na projektovou činnost garantky, kde chybí projekty, na nichž se podílela v roli řešitele nebo
spoluřešitele.
V další diskusi vznesli členové rady následující připomínky.
Prof. Fuchs – upozornil, že v textu popisu cílů studia a profilu absolventa je příliš obecných formulací,
které by měly být zpřesněny a konkretizovány. Dále upozornil na principiální nesoulad mezi obsahem
studijního programu a jeho akademickým zaměřením a vyjádřil pochybnosti o tom, že absolvent tohoto
studijního programu může pokračovat v doktorském studijním programu Ekonomika a management, jak
je v záměru uvedeno.
Doc. Blažková – upozornila na skutečnost, že v rámci akreditačního procesu je třeba se připravit
na objasnění podílu zařazení do oblastí vzdělávání s ohledem na předměty SZZ.
Doc. Janová – vznesla připomínku k profesnímu profilu garanta, resp. k publikační a projektové činnosti.
Hlasování:
Přítomno celkem: 12 členů
Souhlasilo: 0 členů
Nesouhlasilo: 1 člen
Zdrželo se: 11 členů
Závěr:
Záměr předložit žádost o akreditaci studijního programu Marketing (NMgr) rada pro vnitřní hodnocení
zamítla.
Rada doporučila přepracování záměru v kontextu uvedených připomínek a zejména pak zvážení
zařazení studijního programu mezi profesně zaměřené.
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3. Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality
Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality, který podle § 12a odst. 4 písm. c) ZVŠ zpracovává RVH
vznikl na základě výsledků vnitřního hodnocení kvality realizovaném na MENDELU od května
do července 2019 (VHK). Hodnoceno bylo období akad. roku 2017/2018 a kalendářního roku 2018. Do
dodatku jsou zapracovány dosažené změny v kvalitě i za část roku 2019. Výsledky hodnocení
jednotlivých ukazatelů kvality z VHK 2019, které byly podkladem pro zpracování části dodatku, jsou
k dispozici v UIS v části Výsledky vnitřního hodnocení, byly však také zpracovány do excelovského
souboru, který bude zveřejněn na stránkách Oddělení kvality a rizik (přístupný pouze po přihlášení
do UIS).

4. Různé
Příští jednání rady se uskuteční v úterý 8. října 2019 ve 14:00 hodin.
Usnesení:
1) Rada schválila záměr předložit žádost o akreditaci profesně zaměřeného bakalářské studijního
programu Institutu celoživotního vzdělávání Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku za podmínky zapracování doporučení rady.
2) Rada schválila záměr předložit žádost o akreditaci akademicky zaměřeného bakalářské
studijního programu Provozně ekonomické fakulty Otevřená informatika za podmínky
zapracování doporučení a připomínek rady.
3) Rada schválila záměr předložit žádost o akreditaci akademicky zaměřeného navazujícího
magisterského studijního programu Provozně ekonomické fakulty Otevřená informatika za
podmínky zapracování doporučení a připomínek rady.
4) Rada schválila záměr předložit žádost o akreditaci akademicky zaměřeného navazujícího
magisterského studijního programu Provozně ekonomické fakulty Účetnictví a daně za
podmínky zapracování doporučení a připomínek rady.
5) Rada schválila záměr předložit žádost o akreditaci akademicky zaměřeného navazujícího
magisterského studijního programu Provozně ekonomické fakulty Ekonomika a management
za podmínky zapracování doporučení a připomínek rady.
6) Rada zamítla záměr předložit žádost o akreditaci akademicky zaměřeného navazujícího
magisterského studijního programu Provozně ekonomické fakulty Marketing.
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