ROZHODNUTÍ VYDANÁ RADOU NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU
PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2019

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-244/2018-11 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
13. února 2019 (vzdání se nároku na odvolání)
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Zpěv se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Zpěv se standardní
dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-245/2018-10 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
13. února 2019 (vzdání se nároku na odvolání)
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Sochařství – volná tvorba se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Sochařství – volná tvorba
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o
vysokých školách do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-246/2018-10 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
13. února 2019 (vzdání se nároku na odvolání)
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci

I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Malba se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Malba se standardní
dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-247/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
13. února 2019 (vzdání se nároku na odvolání)
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Grafika a kresba se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Grafika a kresba se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-248/2018-11 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
13. února 2019 (vzdání se nároku na odvolání)
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Instrumentální hra se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Instrumentální hra se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-64/2018-17 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Anglický jazyk se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Filologie (36 %) a Učitelství (64 %), pro uskutečňování
Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Český jazyk a literatura se zaměřením
na vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Filologie (67 %) a Učitelství (33 %), pro uskutečňování
Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
→ Opravné rozhodnutí čj. NAU-64/2018-18 ze dne 18. března 2019; nabytí právní moci dne
4. dubna 2019
Výroky rozhodnutí čj. NAU-64/2018-17 ze dne 24. ledna 2019 se podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) mění takto:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Anglický jazyk se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Filologie (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování
Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Český jazyk a literatura se zaměřením
na vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Filologie (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování
Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-65/2018-11 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Etická výchova se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-66/2018-17 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Hra na nástroj se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou
Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Playing a Musical Instrument Focused
on Education se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování v anglickém jazyce
Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
III. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání
se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o
vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity
Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
IV. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Solo Singing Focused on Education se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování v anglickém jazyce Pedagogickou fakultou
Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-191/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Německý jazyk se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Filologie (76 %) a Učitelství (24 %), pro uskutečňování
Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Francouzský jazyk se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou
Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Opravné rozhodnutí čj. NAU-191/2018-13 ze dne 18. března 2019; nabytí právní moci dne
4. dubna 2019
Výroky rozhodnutí čj. NAU-191/2018-12 ze dne 24. ledna 2019 se podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) mění takto:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Německý jazyk se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Filologie (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování
Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Francouzský jazyk se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Filologie (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování
Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-192/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Filologie (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity
Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-114/2018-13 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na
§ 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Hudební kultura se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou
Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Sbormistrovství se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou
Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-41/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Základy techniky se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou
Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Učitelství praktického vyučování se
standardní dobou studia 3 roky v kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity
Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-72/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Biologie se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-73/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Fyzika (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-75/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Informatika se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia

3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Informatika (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-76/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Matematika se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Matematika (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-201/2018-9 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Technika prostředí se standardní dobou studia 2 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Energetika, pro uskutečňování Fakultou strojní Českého vysokého učení technického
v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-378/2018-11 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Akustika se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Elektrotechnika (25 %), Fyzika (25 %), Stavebnictví (25 %) a Strojírenství, technologie
a materiály (25 %), pro uskutečňování Fakultou elektrotechnickou, Fakultou strojní a Fakultou stavební
Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Acoustics se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Elektrotechnika (25 %), Fyzika (25 %), Stavebnictví (25 %) a Strojírenství, technologie
a materiály (25 %), pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou elektrotechnickou, Fakultou strojní
a Fakultou stavební Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-423/2018-7 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Aplikovaná matematika se standardní dobou studia
2 roky v prezenční formě studia, s oprávněním konat ve smyslu § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách
státní rigorózní zkoušky a udělovat titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před
jménem), zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Matematika,
pro uskutečňování Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-284/2018-7 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Textilní inženýrství se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou textilní Technické univerzity
v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Textile Engineering se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou textilní
Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-361/2018-10 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Konstrukce strojů a zařízení se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojního inženýrství
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-226/2018-16 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
27. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Porodní asistence se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Zdravotnické
obory, pro uskutečňování Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-280/2018-7 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Areálová studia: bavorská studia se standardní dobou
studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Filologie, pro uskutečňování Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10
let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-297/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Obchodněprávní vztahy
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Právo, pro uskutečňování CEVRO Institutem, z.ú., na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Právo v obchodních vztazích se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Právo, pro uskutečňování CEVRO Institutem, z.ú., na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-296/2018-11 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Praxe veřejné správy se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Právo, pro uskutečňování CEVRO Institutem, z.ú., na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí;

II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Veřejná správa se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Právo, pro uskutečňování CEVRO Institutem, z.ú., na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-261/2018-8 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Arboristika se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy
univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-241/2018-10 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Krajinářství se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy
univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Krajinné inženýrství se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou a dřevařskou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-239/2018-11 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Stavby na bázi dřeva se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou a dřevařskou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;

II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Stavby na bázi dřeva se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou a dřevařskou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-339/2018-6 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Technologie a management zpracování
dřeva se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou
a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Technologie
a management zpracování dřeva se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě
studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Lesnictví
a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10
let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-393/2018-9 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Zahradnické inženýrství se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Zemědělství, pro uskutečňování Zahradnickou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Zahradnické inženýrství
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Zemědělství, pro uskutečňování Zahradnickou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-321/2018-10 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Učitelství anglického jazyka se standardní dobou
studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-275/2018-8 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Aplikovaná mechanika se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Aplikovaná mechanika se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-251/2018-13 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Obchodně podnikatelskou
fakultou v Karviné Slezské univerzity v Opavě na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Bankovnictví,
peněžnictví, pojišťovnictví se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování
Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné Slezské univerzity v Opavě na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-253/2018-13 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Finance a účetnictví se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a
kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Ekonomické obory, pro uskutečňování Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné Slezské univerzity v
Opavě na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-264/2018-9 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Business Management se standardní dobou
studia 3,5 roku v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Unicorn College s.r.o. na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Business Management se standardní
dobou studia 3,5 roku v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování v anglickém jazyce Unicorn College s.r.o. na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-270/2018-9 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. února 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Ortotika – protetika se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a
kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-183/2018-15 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Informatika se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Informatika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-374/2018-9 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Geotechnika a podzemní stavitelství se standardní dobou studia
4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblastí vzdělávání Stavebnictví (71 %) a Těžba a zpracování nerostných surovin (29 %), pro
uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Geotechnics and Underground Engineering se standardní dobou
studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblastí vzdělávání Stavebnictví (71 %) a Těžba a zpracování nerostných surovin (29 %), pro
uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
III. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Stavební inženýrství –
Geotechnika a podzemní stavitelství se standardní dobou studia 1,5 roku v prezenční a kombinované
formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Stavebnictví
(78 %) a Těžba a zpracování nerostných surovin (22 %), pro uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
IV. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Civil Engineering Geotechnics and Underground Engineering se standardní dobou studia 1,5 roku v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Stavebnictví (78 %) a Těžba a zpracování nerostných surovin (22 %), pro uskutečňování
v anglickém jazyce Fakultou stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-394/2018-10 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Stavební inženýrství –
Prostředí staveb se standardní dobou studia 1,5 roku v prezenční a kombinované formě studia,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro
uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí;

II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Civil Engineering –
Building Environment se standardní dobou studia 1,5 roku v prezenční a kombinované formě studia,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro
uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
III. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Stavební inženýrství –
Stavební hmoty a diagnostika staveb se standardní dobou studia 1,5 roku v prezenční a kombinované
formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Stavebnictví,
pro uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí;
IV. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Civil Engineering –
Building Materials and Diagnostics of Structures se standardní dobou studia 1,5 roku v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou stavební Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-222/2018-7 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Dopravní systémy a technika se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Doprava, pro uskutečňování Fakultou strojní Vysoké
školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Dopravní systémy
a technika se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Doprava, pro uskutečňování Fakultou
strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-384/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Technologie a řízení dopravy se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Doprava, pro uskutečňování Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých
Budějovicích na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-232/2018-9 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Finance se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Finance se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování v anglickém jazyce Ekonomickou fakultou Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
III. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Účetnictví a daně se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-233/2018-8 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Finance a účetnictví se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Ekonomickou fakultou Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Finance se standardní
dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování v anglickém jazyce Ekonomickou fakultou
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-234/2018-7 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Finance se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Finance se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování v anglickém jazyce Ekonomickou fakultou Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-348/2018-8 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Environmentální
inženýrství se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí (50
%) a Chemie (50 %), pro uskutečňování Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Environmental
Engineering se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí (50 %) a Chemie
(50 %), pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-349/2018-10 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Výrobní inženýrství se standardní dobou studia 2 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou technologickou
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-351/2018-8 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Biomateriály a kosmetika
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování Fakultou technologickou
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Biomaterials and
Cosmetics se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou
technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-354/2018-7 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Biomedicínská technika se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblastí vzdělávání Elektrotechnika (70 %) a Zdravotnické obory (30 %), pro
uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Biomedical Technology se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblastí vzdělávání Elektrotechnika (70 %) a Zdravotnické obory (30 %), pro
uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-413/2018-9 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
1. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci doktorskému studijnímu
programu Aplikované nanotechnologie se standardní dobou studia 4 roky v prezenční formě studia,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Fyzika (70%) a Chemie
(30%), pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie Akademie věd ČR, v.v.i., podle § 81 zákona
o vysokých školách, na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-209/2018-13 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
dne 1. března 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy
evropských a regionálních studií, o.p.s., se sídlem Žižkova tř. 6, 370 01 České Budějovice, ze dne 7. května
2018 o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Bezpečnostně
právní studia se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia pro
uskutečňování Vysokou školou evropských a regionálních studií, o.p.s.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-427/2018-9 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
2. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Anatomie, histologie a embryologie pro uskutečňování Lékařskou
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-300/2018-9 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
9. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Senzorika a kybernetika v chemii se standardní dobou
studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Chemie (25 %) a Kybernetika (75 %), pro uskutečňování Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení institucionální akreditace čj. NAU-389/2018-17 ze dne 28. února 2019; nabytí
právní moci dne 14. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů, rozhoduje o podané žádosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno se
sídlem Palackého třída 1946/1, 612 42 Brno, ze dne 24. srpna 2018 o udělení institucionální akreditace
Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, se sídlem Palackého třída 1946/1, 612 42 Brno, tak, že podle
§ 81b odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), uděluje Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno institucionální akreditaci pro
a) oblast vzdělávání Farmacie a v jejím rámci magisterský a doktorský typ studijních programů,
b) oblast vzdělávání Veterinární lékařství; Veterinární hygiena a v jejím rámci bakalářský, magisterský
a doktorský typ studijních programů.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-177/2017-19 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
20. března 2019 (vzdání se nároku na odvolání)
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Systémová integrace
procesů ve zdravotnictví se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Ekonomické obory (26 %)
a Zdravotnické obory (74 %), pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého
učení technického v Praze (se sídlem účastníka řízení: Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6) na dobu 5 let od
nabytí právní moci rozhodnutí;
II. profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Systematic integration of
processes in healthcare se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční, zařazenému ve
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Ekonomické obory (26 %) a Zdravotnické
obory (74 %), pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení
technického v Praze (se sídlem účastníka řízení: Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6) na dobu 5 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-249/2018-11 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
23. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Intermediální umění se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Intermediální umění se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění Ostravské univerzity na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-173/2018-6 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
23. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Sociální a kulturní antropologie se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání

Sociologie, pro uskutečňování Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí

→ Rozhodnutí o udělení institucionální akreditace čj. NAU-325/2018-11 ze dne 28. února 2019; nabytí
právní moci dne 26. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů, rozhoduje o podané žádosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se sídlem
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, ze dne 23. července 2018 o udělení institucionální akreditace
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, tak, že podle § 81b
odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách) uděluje Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně institucionální akreditaci pro
a) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
b) oblast vzdělávání Chemie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,
c) oblast vzdělávání Potravinářství a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
d) oblast vzdělávání Umění a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-280/2018-8 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
28. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Cizí jazyky pro komerční praxi se standardní dobou
studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Filologie, pro uskutečňování Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni (se sídlem
účastníka řízení: Univerzitní 8/2732, 301 00 Plzeň) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-429/2018-7 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
29. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Dopravní stavitelství se standardní
dobou studia 1,5 roku formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování Dopravní fakultou Jana Pernera
Univerzity Pardubice (se sídlem účastníka řízení: Studentská 95, 530 09 Pardubice) na dobu 5 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-399/2018-8 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
29. března 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Stavební inženýrství –
Městské inženýrství se standardní dobou studia 1,5 roku formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus
(30 %) a Stavebnictví (70 %), pro uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava (se sídlem účastníka řízení: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba) na dobu
5 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Civil Engineering –
Municipal Engineering se standardní dobou studia 1,5 roku formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus
(30 %) a Stavebnictví (70 %), pro uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava (se sídlem účastníka řízení: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba) na dobu
5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-395/2018-7 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
29. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Stavební inženýrství –
Pozemní a průmyslové stavitelství se standardní dobou studia 1,5 roku formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Stavebnictví, pro uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (se
sídlem účastníka řízení: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba) na dobu 5 let od nabytí právní
moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Civil Engineering –
Building and Industry Construction se standardní dobou studia 1,5 roku formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Stavebnictví, pro uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (se
sídlem účastníka řízení: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba) na dobu 5 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-386/2018-12 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
29. března 2019
.
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Pozemní stavby se standardní dobou studia 4 roky

formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých
Budějovicích se sídlem Okružní 10, 370 01 České Budějovice) na dobu 5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-37/2018-16 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
2. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Organizace a rozvoj zdravotnických
zařízení se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Ekonomické obory (55 %) a Zdravotnické
obory (45 %), pro uskutečňování Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (se sídlem účastníka řízení: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem) na dobu 5 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
.
→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-70/2018-13 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
2. dubna 2019
.
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání se
standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblastí vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie (40 %), Politické vědy (25 %) a Učitelství
(35 %), pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové (se sídlem účastníka řízení:
Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-71/2018-11 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
2. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Historie se zaměřením na vzdělávání se standardní
dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblastí vzdělávání Historické vědy (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování Filozofickou fakultou
Univerzity Hradec Králové (se sídlem účastníka řízení: Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové) na
dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-271/2018-11 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
2. dubna 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se standardní
dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou zdravotnických studií Západočeské
univerzity v Plzni (se sídlem účastníka řízení: Univerzitní 8/2732, 301 00 Plzeň) na dobu 5 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-430/2018-8 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
2. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Logistika se standardní dobou studia
2 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Doprava, pro uskutečňování Vysokou školou logistiky o.p.s. (se sídlem účastníka
řízení: Palackého 1381/25, 750 02 Přerov) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení institucionální akreditace – první část čj. NAU-323/2018-17 ze dne 24. ledna
2019; nabytí právní moci dne 16. března 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 148 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod 1.
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o části podané žádosti Vysokého učení technického
v Brně se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, ze dne 17. července 2018 o udělení institucionální
akreditace Vysokému učení technickému v Brně, tak, že podle § 81b odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), uděluje Vysokému
učení technickému v Brně institucionální akreditaci pro
a) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
b) oblast vzdělávání Elektrotechnika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
c) oblast vzdělávání Energetika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
d) oblast vzdělávání Chemie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,
e) oblast vzdělávání Informatika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
f) oblast vzdělávání Stavebnictví a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
g) oblast vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály a v jejím rámci bakalářský, magisterský
a doktorský typ studijních programů.

→ Rozhodnutí o udělení institucionální akreditace – druhá část čj. NAU-323/2018-19 ze dne 24. ledna
2019; nabytí právní moci (po doručení poslednímu z účastníků) dne 3. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 148 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů, rozhoduje o zbývající části podané žádosti Vysokého učení technického v Brně
se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, ze dne 17. července 2018 o udělení institucionální akreditace
Vysokému učení technickému v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno tak, že
podle § 81d odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje oprávnění samostatně vytvářet
a uskutečňovat studijní programy doktorského typu v oblastech vzdělávání uvedených ve výroku
rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ze dne 24. ledna 2019, č. j.: NAU323/2018-17, vydaného dne 28. února 2019, písmenech a) až g) – Ekonomické obory; Elektrotechnika;
Energetika; Chemie; Informatika; Stavebnictví; Strojírenství, technologie a materiály, ve spolupráci
s těmito pracovišti Akademie věd České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce zastoupenými
na základě písemné plné moci členem Akademické rady Akademie věd České republiky RNDr. Pavlem
Krejčím, CSc., trvale bytem Pod Krocínkou 20, 190 00 Praha 9:
- Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 602 00 Brno,
- Ústav fyziky materiálů AV ČR, Žižkova 22, 612 62 Brno,
- Ústav přístrojové techniky AV ČR, Královopolská 147, 612 64 Brno.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-283/2018-15 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Textilní technologie, materiály
a nanomateriály se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály,
pro uskutečňování Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Textile Technologies, Materials and
Nanomaterials se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
v anglickém jazyce Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
III. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Výroba oděvů a technické konfekce se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a

zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
IV. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Production of Clothing and Technical
Products se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
v anglickém jazyce Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
V. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Průmyslové inženýrství
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
VI. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Industrial Engineering
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
v anglickém jazyce Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
VII. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Textilní inženýrství se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
VIII. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Textile Engineering se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování v anglickém jazyce
Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-281/2018-9 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Návrhářství se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály (60 %) a Umění (40 %), pro uskutečňování Fakultou
textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Design se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály (60 %) a Umění (40 %), pro uskutečňování v anglickém
jazyce Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-254/2018-11 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Manažerská informatika se standardní dobou studia
2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblastí vzdělávání Ekonomické obory (50 %) a Informatika (50 %), pro uskutečňování Obchodně
podnikatelskou fakultou v Karviné Slezské univerzity v Opavě na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-266/2018-7 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Automatické řízení se standardní dobou studia 2 roky
v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Kybernetika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-276/2018-10 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Informatika a výpočetní technika se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Informatika, pro uskutečňování Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-277/2018-8 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Kybernetika a řídicí technika se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Kybernetika, pro uskutečňování Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-364/2018-11 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Aplikovaná logistika se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Doprava
(67 %) a Ekonomické obory (33 %), pro uskutečňování Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-431/2018-8 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Materiálové inženýrství dřeva se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy
univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Wood Material Engineering se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování v anglickém jazyce Lesnickou a dřevařskou
fakultou Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
III. doktorskému studijnímu programu Procesy tvorby nábytku se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy
univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-380/2018-11 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Elektrotechnika a komunikace se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení
technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;

II. doktorskému studijnímu programu Electrical Engineering and Communications se standardní dobou
studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou
elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-382/2018-11 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Kybernetika a robotika se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Kybernetika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení
technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Cybernetics and Robotics se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Kybernetika, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou elektrotechnickou Českého
vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-417/2018-9 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Anglický jazyk se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou
přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Německý jazyk se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou
přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí;
III. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Španělský jazyk se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou
přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-420/2018-9 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Informatika se zaměřením na vzdělávání
se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou přírodovědněhumanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Matematika se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou
přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-444/2018-11 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Radiologická technika se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblastí vzdělávání Fyzika (70 %) a Zdravotnické obory (30 %), pro uskutečňování Fakultou jadernou
a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Radiologická fyzika se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblastí vzdělávání Fyzika (70 %) a Zdravotnické obory (30 %), pro uskutečňování Fakultou
jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-461/2018-9 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Gynekologie a porodnictví pro uskutečňování 3. lékařskou fakultou
Univerzity Karlovy na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-462/2018-7 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
5. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Otorinolaryngologie pro uskutečňování 3. lékařskou fakultou Univerzity
Karlovy na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-535/2018-7 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
6. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Materiálové vědy a inženýrství se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou materiálovětechnologickou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Material Science and Engineering se standardní dobou studia
4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování v anglickém jazyce
Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-373/2018-7 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
6. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Stavební inženýrství –
Dopravní stavby se standardní dobou studia 1,5 roku v prezenční a kombinované formě studia,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Doprava (50 %)

a Stavebnictví (50 %), pro uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Civil Engineering –
Transport Constructions se standardní dobou studia 1,5 roku v prezenční a kombinované formě studia,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Doprava (50 %)
a Stavebnictví (50 %), pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou stavební Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-396/2018-12 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
6. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Strojírenství se standardní dobou studia
3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní Vysoké
školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Engineering se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou strojní
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
III. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Průmyslové inženýrství
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
Fakultou strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
IV. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Industrial Engineering
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
v anglickém jazyce Fakultou strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí;
V. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Strojírenská technologie
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
Fakultou strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-369/2018-10 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
6. dubna 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Odpadové hospodářství a úprava surovin
se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Těžba a zpracování nerostných surovin, pro
uskutečňování Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Waste Management and Mineral
Processing se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Těžba a zpracování nerostných surovin, pro
uskutečňování v anglickém jazyce Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o omezení akreditace čj. NAU-258/2018-7 ze dne 17. října 2018; nabytí právní moci dne
6. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 86 odst. 2 písm. a) v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s čl. II bodem 3. zákona
č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon o vysokých školách a některé další zákony, ve znění pozdějších
předpisů, a čl. II bodem 3. zákona č. 168/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění
zákon o vysokých školách a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, omezuje akreditaci
bakalářského studijního programu Bezpečnost společnosti se studijním oborem Společenská patologie
a logistika terénních rizikových situací se standardní dobou studia 3 roky a formou studia kombinovanou
uskutečňovaného Lékařskou fakultou Ostravské univerzity (se sídlem účastníka řízení: Dvořákova 138/7,
702 00 Ostrava), toto omezení spočívá v zákazu přijímat ke studiu další uchazeče.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-490/2018-8 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
6. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 78 odst. 10, § 80 odst. 1
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Aplikovaná fyzika se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, s oprávněním konat ve smyslu § 46 odst. 5
zákona o vysokých školách státní rigorózní zkoušky a udělovat titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce
„RNDr.“ uváděné před jménem), zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí (20 %), Fyzika (70 %) a Chemie (10 %), pro uskutečňování
Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-533/2018-8 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
16. dubna 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Metallurgical Engineering
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o
vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování v
anglickém jazyce Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Metalurgická technologie se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou materiálovětechnologickou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
III. doktorskému studijnímu programu Metallurgical Technology se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou
materiálově-technologickou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-534/2018-6 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
16. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Quality Management and Control of Industrial
Systems se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
v anglickém jazyce Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy báňské - Technické univerzity
Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-30/2018-10 ze dne 24. ledna 2019; nabytí právní moci
dne 18. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto v souladu s § 45 odst. 4 a podle § 66
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Hradec
Králové, se sídlem Rokitanského 62/26, 50003 Hradec Králové, o udělení akreditace
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Finanční a pojistná matematika se
standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové;

II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Financial and Insurance Mathematics se
standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou
Univerzity Hradec Králové.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-418/2018-7 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
dne 18. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Technické univerzity
v Liberci, se sídlem Studentská 2, 461 17 Liberec, ze dne 12. července 2018 o udělení akreditace
akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Speciální pedagogika se zaměřením na
vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování
Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-365/2018-9 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
dne 18. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Palackého
v Olomouci, se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, ze dne 25. července 2018 o udělení akreditace
akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Ekonomicko-manažerská
studia se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia pro uskutečňování Filozofickou
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-295/2018-14 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
dne 18. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti CEVRO Institutu, z.ú.,
se sídlem Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1, o udělení akreditace
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Politologie a mezinárodní vztahy se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování CEVRO
Institutem, z.ú.;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Politologie se standardní
dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování CEVRO Institutem, z.ú.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-37/2019-4 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
dne 18. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti ŠKODY AUTO VYSOKÉ
ŠKOLY, o.p.s., se sídlem Na Karmeli 1457, 29301 Mladá Boleslav, ze dne 20. prosince 2018 o rozšíření
akreditace profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Ekonomika a management se
standardní dobou studia 3,5 roku v prezenční a kombinované formě studia o studijní plán Manažerská
informatika pro uskutečňování ŠKODOU AUTO VYSOKOU ŠKOLOU, o.p.s.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-405/2018-10 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
19. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci navazujícímu
magisterskému akademicky zaměřenému studijnímu programu Bezpečnost společnosti se standardní
dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblastí vzdělávání Bezpečnostní obory pro uskutečňování Fakultou logistiky
a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (se sídlem účastníka řízení: nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o rozšíření institucionální akreditace č.j. NAU-485/2018-15 ze dne 21. března 2019; nabytí
právní moci (po doručení poslednímu z účastníků) dne 19. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod 1.
a v návaznosti na § 81c zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o žádosti Masarykovy univerzity se
sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, ze dne 13. listopadu 2018 o rozšíření institucionální
akreditace tak, že
rozšiřuje ve smyslu § 81d odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) institucionální akreditaci udělenou Masarykově
univerzitě rozhodnutím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č.j.: 104/2017-19 ze dne
24. května 2018, které nabylo právní moci dne 12. července 2018 o oprávnění samostatně vytvářet
a uskutečňovat studijní programy doktorského typu v oblastech vzdělávání uvedených ve výroku
rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ze dne 24. května 2018, č. j.: 104/201719 písmena b) až j) a l) až v) – Biologie, ekologie a životní prostředí; Ekonomické obory; Filologie; Filozofie,
religionistika a teologie; Fyzika; Historické vědy; Chemie; Informatika; Matematika; Neučitelská
pedagogika; Politické vědy; Právo; Psychologie; Sociální práce; Sociologie; Tělesná výchova a sport,
Kinantropologie; Učitelství; Vědy o umění a kultuře; Vědy o Zemi; Všeobecné lékařství a zubní lékařství,
ve spolupráci s níže uvedenými pracovišti Akademie věd České republiky s postavením veřejné výzkumné
instituce zastoupenými příslušnými řediteli jednotlivých ústavů:

Archeologický ústav AV ČR, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno,
Etnologický ústav AV ČR, se sídlem Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1,
Filosofický ústav AV ČR, se sídlem Jilská 1, 110 00 Praha 1,
Ústav státu a práva AV ČR, se sídlem Národní 18, 116 00 Praha 1.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-235/2018-7 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
dne 19. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy báňské
- Technické univerzity Ostrava, se sídlem 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ze dne 24. května 2018
o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Informatika
v ekonomice se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia pro uskutečňování Ekonomickou
fakultou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-236/2018-9 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
dne 19. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy báňské
- Technické univerzity Ostrava, se sídlem 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ze dne 24. května 2018
o udělení akreditace
I. doktorskému studijnímu programu Systémové inženýrství a informatika se standardní dobou studia
4 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování Ekonomickou fakultou Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava;
II. doktorskému studijnímu programu System Engineering and Informatics se standardní dobou studia
4 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování v anglickém jazyce Ekonomickou
fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava;
III. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Systémové inženýrství a
informatika se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia pro uskutečňování Ekonomickou
fakultou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-459/2018-8 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci doktorskému
studijnímu programu Pedagogika se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Neučitelská pedagogika, pro uskutečňování Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
(se sídlem účastníka řízení: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín) na dobu 5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-454/2018-8 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Elektrotechnika a informatika se standardní dobou studia 4 roky
formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Elektrotechnika (50 %) a Informatika (50 %), pro uskutečňování Fakultou
elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (se sídlem účastníka řízení: Studentská 95, 530 09
Pardubice) ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., podle § 81 zákona o vysokých školách
na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Electrical Engineering and Informatics se standardní dobou studia
4 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Elektrotechnika (50 %) a Informatika (50 %), pro uskutečňování Fakultou
elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (se sídlem účastníka řízení: Studentská 95, 530 09
Pardubice) ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., podle § 81 zákona o vysokých školách
na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-574/2018-7 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Biomedicínské inženýrství se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého
vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Biomedical Engineering se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Zdravotnické obory, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou biomedicínského
inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-367/2018-8 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého
vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-377/2018-13 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Bioinženýrství se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Elektrotechnika (37 %), Informatika (37 %) a Zdravotnické obory (26 %), pro uskutečňování
Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Bioengineering se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Elektrotechnika (37 %), Informatika (37 %) a Zdravotnické obory (26 %), pro uskutečňování
v anglickém jazyce Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-403/2018-7 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci doktorskému studijnímu
programu Románské jazyky se standardní dobou studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Filologie, pro
uskutečňování Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-419/2018-7 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou přírodovědněhumanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou přírodovědněhumanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-421/2018-8 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o
vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou přírodovědně-humanitní a
pedagogickou Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-355/2018-7 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Sociální práce se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Sociální práce, pro uskutečňování Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické
univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-366/2018-9 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Ekonomika a management se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do

oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Fakultou informatiky a managementu Univerzity
Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-309/2018-9 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Aplikovaná elektronika se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky
a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Applied Electronics se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Elektrotechnika, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou elektrotechniky a informatiky
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
III. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Elektroenergetika se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
IV. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Electrical Power Engineering se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou
elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-184/2018-8 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Informační
a komunikační bezpečnost se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Informatika, pro uskutečňování Fakultou
elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Information and
Communication Security se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve

smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Informatika, pro uskutečňování
v anglickém jazyce Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-511/2018-7 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Tepelná technika a paliva v průmyslu se standardní dobou studia
4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Energetika, pro uskutečňování Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Thermal Engineering and Fuels in Industry se standardní dobou
studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Energetika, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou materiálovětechnologickou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-398/2018-11 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Stavební inženýrství se standardní dobou
studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Civil Engineering se standardní dobou
studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou stavební
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
III. doktorskému studijnímu programu Stavební inženýrství se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
IV. doktorskému studijnímu programu Civil Engineering se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti

vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou stavební Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-213/2018-8 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Marketingové řízení se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické
obory, pro uskutečňování Fakultou ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-22/2019-9 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Geodézie a kartografie pro uskutečňování Fakultou vojenských
technologií Univerzity obrany na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-483/2018-7 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Lingvistika konkrétních jazyků se
zaměřením Románské jazyky pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Německý jazyk pro uskutečňování
Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-263/2018-8 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci doktorskému studijnímu
programu Environmentální chemie a technologie se standardní dobou studia 4 roky v prezenční formě

studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Biologie, ekologie
a životní prostředí (40 %) a Chemie (60 %), pro uskutečňování Fakultou životního prostředí Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i., podle §
81 zákona o vysokých školách, na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-439/2018-13 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Archeologie se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Historické vědy, pro uskutečňování Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni ve
spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích podle § 81 zákona o vysokých školách, na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Archaeology se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Historické vědy, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou filozofickou Západočeské
univerzity v Plzni ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., a Filozofickou fakultou
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podle § 81 zákona o vysokých školách, na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-293/2018-18 ze dne 21. března 2019; nabytí právní
moci dne 24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti CEVRO Institutu, z.ú.,
se sídlem Jungmannova 28/17, 110 00 Praha, podanou dne 27. června 2018 o udělení akreditace
akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Bezpečnostní studia se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování CEVRO
Institutem, z.ú.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-447/2018-7 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
dne 24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Technické univerzity

v Liberci, se sídlem Studentská 2, 461 17 Liberec, ze dne 8. října 2018 o udělení akreditace profesně
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Radiologická asistence se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia pro uskutečňování Fakultou zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-312/2018-12 ze dne 21. března 2019; nabytí právní
moci dne 24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Pardubice,
se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, ze dne 29. června 2018 o udělení akreditace doktorskému
studijnímu programu Philosophy se standardní dobou studia 4 roky v prezenční a kombinované formě
studia pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-458/2018-8 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
dne 24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, ze dne 15. října 2018 o udělení akreditace
akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Andragogika se standardní dobou studia
3 roky v kombinované formě studia pro uskutečňování Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-448/2018-6 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
dne 24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, ze dne 9. října 2018 o udělení akreditace
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Ekonomika a management se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování Fakultou managementu
a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Ekonomics and management se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou
managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně;

III. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Ekonomika podniku
a podnikání se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia pro
uskutečňování Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně;
IV. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Business Administration
and Entrepreneurship se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia pro uskutečňování v
anglickém jazyce Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-426/2018-5 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
dne 24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, ze dne 17. září 2018 o udělení akreditace
profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Arts Management se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování Fakultou
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti č.j. NAU-256/2018-12 ze dne 21. března 2019; nabytí právní
moci dne 24. dubna 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze, se sídlem Technická 5, 166 28 Praha, ze dne 15. června 2018 o udělení
akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia pro
uskutečňování Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v
Praze.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-294/2018-16 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
4. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci navazujícímu
magisterskému akademicky zaměřenému studijnímu programu Philosophy, Politics, Economics se
standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblastí vzdělávání Ekonomické obory pro uskutečňování v anglickém jazyce CEVRO Institutem,
z.ú., (se sídlem Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 28/17) na dobu 5 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-299/2018-9 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
4. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci bakalářskému
akademicky zaměřenému studijnímu programu Business Administration se standardní dobou studia
3 roky, formou studia prezenční, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování v anglickém jazyce University of New York in Prague,
s.r.o., (se sídlem Londýnská 506/41, 120 00 Praha 2 - Vinohrady) na dobu 5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-327/2018-8 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
4. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu International Relations se standardní dobou studia
3 roky a formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Historické vědy, pro uskutečňování v anglickém jazyce University of New York in Prague,
s. r. o., (se sídlem účastníka řízení: Londýnská 506/41, 120 00 Praha 2 – Vinohrady) na dobu 5 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-365/2018-10 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
4. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci bakalářskému
akademicky zaměřenému studijnímu programu Ekonomicko-manažerská studia se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
(se sídlem účastníka řízení Křížkovského 8, 771 47 Olomouc) na dobu 5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-486/2018-10 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
4. května 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Provoz a řízení letecké dopravy se standardní dobou
studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Doprava, pro uskutečňování Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. (se
sídlem účastníka řízení: Spálená 76/14, 110 00 Praha 1) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-91/2018-14 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
7. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. a) a c)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Ekonomika a management se standardní
dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblastí vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování vysokou školou NEWTON
College, a.s., se sídlem Politických vězňů 912/20, 110 00, Praha 1, na dobu 5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-265/2018-9 ze dne 28. února 2019; nabytí právní moci
7. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. a) a c)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Softwarový vývoj se standardní dobou studia
3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu
programu Software Development se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro
uskutečňování v anglickém jazyce, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Informatika, pro uskutečňování Unicorn College s.r.o. (se sídlem: V Kapslovně 2767/2, 130 00
Praha 3 - Žižkov) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
→ Opravné rozhodnutí čj. NAU-265/2018-10 ze dne 2. května 2019; nabytí právní moci dne
18. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. a) a c)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Softwarový vývoj se standardní dobou studia
3,5 roku, formou studia prezenční a kombinovanou, a bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu
programu Software Development se standardní dobou studia 3,5 roku, formou studia prezenční, pro
uskutečňování v anglickém jazyce, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Informatika, pro uskutečňování Unicorn College, s.r.o., (se sídlem: V Kapslovně 2767/2, 130
00 Praha 3 - Žižkov) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-464/2018-13 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
22. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Ekonomická geografie a regionální rozvoj se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, s oprávněním konat ve smyslu § 46 odst. 5
zákona o vysokých školách státní rigorózní zkoušky a udělovat titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce
„RNDr.“ uváděné před jménem), zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Vědy o Zemi, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-408/2018-10 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
22. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Environmentální geografie se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání
Biologie, ekologie a životní prostředí (15 %) a Vědy o Zemi (85 %), pro uskutečňování Přírodovědeckou
fakultou Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-409/2018-9 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
22. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Environmentální geografie se standardní dobou
studia 2 roky v prezenční formě studia, s oprávněním konat ve smyslu § 46 odst. 5 zákona o vysokých
školách státní rigorózní zkoušky a udělovat titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné
před jménem), zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Vědy
o Zemi, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-337/2018-9 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
22. května 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Mezinárodní studia a diplomacie se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblastí vzdělávání Ekonomické obory (15 %) a Politické vědy (85 %), pro uskutečňování Fakultou
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu International and Diplomatic Studies se standardní dobou studia
3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblastí vzdělávání Ekonomické obory (15 %) a Politické vědy (85 %), pro uskutečňování v anglickém
jazyce Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-407/2018-10 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
24. května 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci doktorskému
studijnímu programu Aplikovaná informatika se standardní dobou studia 4 roky a formou studia
prezenční pro uskutečňování v českém jazyce a doktorského studijního programu Applied Informatics se
standardní dobou studia 4 roky a formou studia prezenční pro uskutečňování v anglickém jazyce,
zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Informatika, pro
uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity (se sídlem účastníka řízení Dvořákova 7,
701 03 Ostrava) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-312/2018-13 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci doktorskému
studijnímu programu Filosofie se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Filozofie,
religionistika a teologie, pro uskutečňování Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice (se sídlem
účastníka řízení: Studentská 95, 532 10 Pardubice – Polabiny) na dobu 5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-516/2018-7 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci doktorskému studijnímu
programu Asistivní technologie se standardní dobou studia 4 roky v prezenční a kombinované formě
studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Kybernetika (90 %)
a Zdravotnické obory (10 %), pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého
učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-376/2018-13 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Aplikovaná fyzika se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Fyzika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického
v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Applied Physics se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Fyzika, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého
učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-383/2018-9 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Letecká a kosmická technika se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblastí vzdělávání Doprava (20 %), Elektrotechnika (40 %) a Informatika (40 %), pro uskutečňování
Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Aeronautical and Space Engineering se standardní dobou studia
4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblastí vzdělávání Doprava (20 %), Elektrotechnika (40 %) a Informatika (40 %), pro uskutečňování
v anglickém jazyce Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-27/2019-8 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Architektura a stavitelství se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus, pro uskutečňování Fakultou stavební Českého vysokého
učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Průmyslové dědictví se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Architektura a urbanismus, pro uskutečňování Fakultou stavební Českého vysokého učení
technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-564/2018-9 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Fyzikální a materiálové inženýrství se standardní dobou studia
4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování Fakultou stavební Českého vysokého učení
technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Physical and Materials Engineering se standardní dobou studia
4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou stavební Českého
vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-578/2018-9 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. doktorskému studijnímu programu Konstrukce a dopravní stavby se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování Fakultou stavební Českého vysokého učení technického
v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. doktorskému studijnímu programu Structural and Transportation Engineering se standardní dobou
studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých

školách do oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou stavební
Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-240/2018-11 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Lesní inženýrství se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou
a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Lesnictví se standardní dobou studia
3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Lesnictví a dřevařství, pro uskutečňování Lesnickou a dřevařskou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-392/2018-9 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Krajinářská architektura se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Architektura a urbanismus, pro uskutečňování Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-501/2018-10 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci doktorskému studijnímu
programu Krajinářská architektura – Ph.D. se standardní dobou studia 4 roky v prezenční a kombinované
formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Architektura
a urbanismus, pro uskutečňování Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-433/2018-12 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Realizace a správa zeleně se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblastí vzdělávání Architektura a urbanismus (30 %) a Zemědělství (70 %), pro
uskutečňování Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Realizace a správa zeleně
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o
vysokých školách do oblastí vzdělávání Architektura a urbanismus (30 %) a Zemědělství (70 %), pro
uskutečňování Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně na dobu 5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-390/2018-10 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Informatika se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Informatika, pro uskutečňování Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě Slezské
univerzity v Opavě na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-538/2018-7 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia 3
roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou
Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-282/2018-9 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Textilní marketing se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblastí vzdělávání Ekonomické obory (20 %) a Strojírenství, technologie a materiály (80 %),
pro uskutečňování Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Textile Marketing se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Ekonomické obory (20 %) a Strojírenství, technologie a materiály (80 %), pro uskutečňování
v anglickém jazyce Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-16/2019-7 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Jazyková a literární kultura se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Filologie, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-226/2018-22 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Všeobecné ošetřovatelství se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-58/2019-8 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Aplikované nanotechnologie se standardní dobou

studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Fyzika (70 %) a Chemie (30 %), pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-498/2018-7 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Matematika ve firmách a veřejné správě se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Matematika, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-385/2018-10 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Strojírenství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě
studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých
Budějovicích na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-493/2018-14 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Obrábění, aditivní
technologie a zabezpečování kvality se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie
a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Průmyslové inženýrství a
management se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály,
pro uskutečňování Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-524/2018-7 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Strojírenství se standardní dobou studia 4 roky v prezenční formě
studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-463/2018-13 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Kardiologie pro uskutečňování 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-518/2018-9 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Farmaceutická technologie pro
uskutečňování Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí;
II. habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Farmakognosie pro uskutečňování
Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-478/2018-8 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. habilitačnímu řízení v oboru Pedagogika pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. řízení ke jmenování profesorem v oboru Pedagogika pro uskutečňování Pedagogickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí;

III. habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Speciální pedagogika pro uskutečňování
Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-543/2018-9 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Anorganická chemie pro uskutečňování
Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí;
II. habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Anorganická technologie pro
uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-544/2018-9 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Metalurgie pro uskutečňování Fakultou
chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí;
II. habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Materiálové inženýrství pro
uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-545/2018-7 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Biotechnologie pro uskutečňování Fakultou potravinářské
a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti čj. NAU-521/2018-6 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, ze dne
30. listopadu 2018 o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu
Environmentální správa se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia pro
uskutečňování Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti čj. NAU-457/2018-11 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
4. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, ze dne 3. července
2018 o udělení akreditace
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Ochrana životního prostředí se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování Fakultou
životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;
II. profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Odpady a oběhové
hospodářství se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia pro
uskutečňování Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;
III. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Revitalizace krajiny se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování Fakultou
životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-452/2018-7 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
5. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Cinematography se standardní dobou studia 3 roky v
prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Umění, pro uskutečňování v anglickém jazyce Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v
Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-499/2018-10 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
5. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě
studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory,
pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-341/2018-12 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
5. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Sociální pedagogika se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a
kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Neučitelská pedagogika, pro uskutečňování Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-479/2018-8 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
5. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Management ve zdravotnictví se standardní dobou
studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblastí vzdělávání Ekonomické obory (70 %) a Zdravotnické obory (30 %), pro uskutečňování
Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-532/2018-8 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
5. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Nanotechnology se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou
materiálově-technologickou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí; na uskutečňování studijního programu se ve smyslu § 34 odst. 1 zákona
o vysokých školách podílí Centrum nanotechnologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava;

II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Nanotechnology se
standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování v anglickém jazyce
Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí; na uskutečňování studijního programu se ve smyslu § 34 odst. 1
zákona o vysokých školách podílí Centrum nanotechnologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity
Ostrava.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-25/2019-7 ze dne 25. dubna 2019; nabytí právní moci
5. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Epidemiologie, preventivní lékařství a hygiena pro uskutečňování
Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-252/2018-11 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
6. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci bakalářskému
profesně zaměřenému studijnímu programu Cestovní ruch a turismus se standardní dobou studia 3 roky,
formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Ekonomické obory, pro uskutečňování Obchodně-podnikatelskou fakultou v Karviné Slezské univerzity
v Opavě (se sídlem účastníka řízení Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava) na dobu 5 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-416/2018-8 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
6. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou přírodovědněhumanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci (se sídlem účastníka řízení: Studentská 2,
461 17 Liberec) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-421/2018-9 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
6. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou přírodovědněhumanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci (se sídlem účastníka řízení: Studentská 2,
461 17 Liberec) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-579/2018-12 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
12. června 2019 (vzdání se práva na odvolání)
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. a) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Podniková ekonomika se standardní
dobou studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Vysokou školou
technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, se sídlem Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice,
na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-465/2018-9 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
15. června 2019 (vzdání se práva na odvolání)
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Ekonomika a management se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Moravskou vysokou školou Olomouc, o.p.s., na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-416/2018-9 ze dne 21. března 2019; nabytí právní moci
21. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky
zaměřenému magisterskému studijnímu programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol se standardní
dobou studia 5 let v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou přírodovědně-humanitní
a pedagogickou Technické univerzity v Liberci (se sídlem účastníka řízení: Studentská 2, 461 17 Liberec)
na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-556/2018-6 ze dne 20. června 2019; nabytí právní moci
28. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci doktorskému
studijnímu programu Hudební teorie a pedagogika se standardní dobou studia 4 roky, formou studia
prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání
Učitelství (80 %) a Umění (20 %) pro uskutečňování Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity
v Plzni (se sídlem účastníka řízení Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň) na dobu 5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-98/2019-8 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Informační a řídicí technika
v agropotravinářském komplexu se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě
studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Technickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Informační a řídicí
technika v agropotravinářském komplexu se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované
formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Technickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-346/2018-13 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Biological Chemistry se standardní dobou studia
2,5 roku v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Chemie, pro uskutečňování v anglickém jazyce Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích ve spolupráci se zahraniční vysokou školou podle § 47a zákona o vysokých školách
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-59/2019-7 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Technologie potravin se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Potravinářství, pro uskutečňování Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-255/2018-13 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Sociální patologie a prevence se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblastí vzdělávání Neučitelská pedagogika (60 %) a Sociální práce (40 %), pro uskutečňování Fakultou
veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-333/2018-11 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia
3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou
Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-142/2019-9 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Materiály a technologie
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování
Fakultou strojní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Materials and
Technology se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování

v anglickém jazyce Fakultou strojní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-445/2018-10 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Biomedicínská technika se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou zdravotnických studií Technické
univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Biomedicínské inženýrství
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou zdravotnických
studií Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-79/2018-25 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Textilní tvorba se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Učitelství (40 %) a Umění (60 %), pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Textile Production se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Učitelství (40 %) a Umění (60 %), pro uskutečňování v anglickém jazyce Pedagogickou fakultou
Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-72/2019-9 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Chemie se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí

vzdělávání Chemie (65 %) a Učitelství (35 %), pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-311/2018-12 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Resocializační pedagogika se standardní dobou
studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Neučitelská pedagogika, pro uskutečňování Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-539/2018-8 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Učitelství pro mateřské školy se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Učitelství, pro uskutečňování Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-475/2018-11 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Průmyslové inženýrství se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblastí vzdělávání Ekonomické obory (60 %) a Strojírenství, technologie a materiály (40 %), pro
uskutečňování Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-135/2019-8 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství se standardní dobou studia
3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Fyzika, pro uskutečňování Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-136/2019-9 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Elektrotechnika a informační technologie
se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro uskutečňování Fakultou
elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Electrical Engineering and Information
Technology se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro uskutečňování v anglickém jazyce
Fakultou elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-9/2019-8 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Archeologie pravěku a středověku, pro uskutečňování Filozofickou
fakultou Masarykovy univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-11/2019-8 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Otorinolaryngologie, pro uskutečňování Lékařskou fakultou
Masarykovy univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-2/2019-8 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
I. habilitačnímu řízení v oboru Filozofie pro uskutečňování Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí;
II. řízení ke jmenování profesorem v oboru Filozofie pro uskutečňování Fakultou humanitních studií
Univerzity Karlovy na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-443/2018-8 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Dějiny křesťanského umění pro uskutečňování Katolickou teologickou
fakultou Univerzity Karlovy na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-141/2019-8 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Kinantropologie pro uskutečňování Fakultou tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-546/2018-9 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Mikrobiologie pro uskutečňování Fakultou potravinářské
a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-150/2019-9 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Konstrukce a dopravní stavby pro uskutečňování Fakultou stavební
Vysokého učení technického v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

→ Usnesení o zastavení řízení o žádosti čj. NAU-38/2019-9 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
29. června 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) a v souladu
s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Palackého
v Olomouci, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, ze dne 18. prosince 2018 o udělení
akreditace
I. doktorskému studijnímu programu Klinická psychologie se standardní dobou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci;
II. doktorskému studijnímu programu Pedagogická psychologie se standardní dobou studia 4 roky
v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci.

→ Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-573/2018-8 ze dne 23. května 2019; nabytí právní moci
2. července 2019
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci profesně zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Audiovizuální tvorba se standardní dobou studia
2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Umění, pro uskutečňování Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě Slezské univerzity
v Opavě na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

