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Roční zpráva Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
za rok 2021

Usnesení:

Rada NAÚ schvaluje v souladu s § 83 odst. 2 písm. h) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), a čl. 3 odst. 1 písm. m) Statutu
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství roční zprávu NAÚ.

Schváleno na 2. řádném zasedání konaném dne 24. února 2022.

Roční zpráva
Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství
za rok 2021
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I. Úvodní část
Zákonné vymezení
Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále také „NAÚ“) byl zřízen dne 1. září
2016 zákonem č. 137/2016 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Činnost NAÚ je
upravena zejména v části deváté tohoto zákona a dále Statutem NAÚ. Dne 4. září 2018 byl
usnesením vlády č. 568 schválen nový Statut NAÚ, který revidoval a upravil některá
ustanovení týkající se zejména Seznamu hodnotitelů a činnosti hodnoticích komisí. Dne
6. prosince 2021 byla usnesením č. 1120 schválena další novela Statutu NAÚ, která na
základě dosavadních zkušeností s fungováním NAÚ zjednodušila a zpřehlednila procesní
postupy.
Podle § 83 odst. 2 písm. h) zákona o vysokých školách a čl. 24 Statutu NAÚ
každoročně zpracovává a zveřejňuje roční zprávu o své činnosti. Tato roční zpráva je
vypracována za kalendářní rok, tj. za období 1. ledna – 31. prosince 2021.
Působnost NAÚ
NAÚ v souladu se zákonem o vysokých školách rozhoduje o akreditacích studijních
programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a o institucionálních
akreditacích vysokých škol. NAÚ rovněž provádí vnější hodnocení činnosti vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností vysokých škol a kontrolu dodržování právních předpisů při
uskutečňování akreditovaných činností a následně zveřejňuje výsledky hodnocení.
V kompetenci NAÚ je také vydávat stanoviska k určení typu vysoké školy. Dále NAÚ vydává
závazná stanoviska k udělení státního souhlasu pro právnickou osobu, která chce působit jako
soukromá vysoká škola, a poskytuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“) stanoviska k udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním
vysokým školám a jejich pobočkám. V neposlední řadě NAÚ zaujímá stanoviska
k záležitostem z oblasti vysokého školství, s nimiž se na něj obrátí ministr školství, mládeže
a tělovýchovy.

II. Organizace NAÚ
Rada NAÚ
Výkonným orgánem NAÚ je patnáctičlenná Rada NAÚ, která je složena z předsedy,
dvou místopředsedů a dvanácti dalších členů. Pět členů Rady NAÚ včetně předsedy je
jmenováno z osob navržených ministerstvem, jinými ústředními orgány státní správy,
profesními organizacemi či organizacemi zaměstnavatelů nebo orgány zabývajícími se
vzdělávací a tvůrčí činností. Deset členů Rady NAÚ včetně člena z řad studentů jmenuje
vláda z osob navržených orgány reprezentace vysokých škol. Členové Rady NAÚ jsou
jmenováni na dobu šesti let, člen z řad studentů je jmenován na dobu dvou let. Jmenováni
mohou být nejvýše na dvě funkční období.
Dne 1. března 2021 skončil své členství v Radě NAÚ prof. PhDr. Martin Wihoda,
Ph.D., a usnesením vlády č. 228/2021 se s účinností od 1. března 2021 stal členem Rady NAÚ
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
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Složení Rady NAÚ k 31. prosinci 2021:
JUDr. Ivan Barančík, PhD. – předseda
RNDr. Tomáš Jelínek – místopředseda
Radek Špicar, M.Phil. – místopředseda
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
prof. Ing. Martin Macko, CSc.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
doc. MgA. Ivo Mathé
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Mgr. Bc. Michal Zima
Rada NAÚ zasedala v období od 1. ledna do 31. prosince 2021 jedenáctkrát řádně.
Přezkumná komise NAÚ
Přezkumná komise NAÚ zejména rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Rady NAÚ
ve správních řízeních. Členové Přezkumné komise NAÚ jsou jmenováni vládou z osob
s právnickým vysokoškolským vzděláním, z nichž tři jmenuje vláda na návrh orgánů
reprezentace vysokých škol.
Složení Přezkumné komise NAÚ k 31. prosinci 2021:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Přestože podle zákona o vysokých školách je Přezkumná komise NAÚ tvořena 5 členy, po
celý rok 2021 působila ve sníženém počtu 4 členů.
Přezkumná komise NAÚ v období od 1. ledna do 31. prosince 2021 nezasedala. Přezkumná
komise NAÚ nemohla projednat jí předložené záležitosti, neboť její dva stávající členové jsou
vůči vysoké škole, o jejíž záležitosti jde, ve střetu zájmů. Přezkumná komise NAÚ nebyla při
vyloučení těchto svých členů z projednávání usnášeníschopná. O daných odvoláních bude
rozhodnuto po jmenování chybějícího člena vládou.
Kancelář NAÚ
V souladu se zákonem o vysokých školách činnost NAÚ materiálně a finančně
zabezpečuje ministerstvo. Úkoly spojené s odborným, administrativním a technickým
zabezpečení činnosti NAÚ zajišťuje Kancelář NAÚ, která je odborem ministerstva – útvarem
přímo řízeným ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.
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Seznam hodnotitelů
V souladu se zákonem o vysokých školách NAÚ spravuje Seznam hodnotitelů, který
slouží k evidenci osob, jež mohou být jmenovány do hodnoticích komisí. Hodnoticí komise
jsou poradními orgány NAÚ a dle znění Statutu NAÚ platného k 31. prosinci 2021 je
předseda ustavuje pro přípravu stanovisek zpravidla k jednotlivým správním řízením, k typu
vysoké školy, k žádostem o státní souhlas s působením jako soukromá vysoká škola,
k zabezpečení zahraničních vysokoškolských studijních programů a podmínek pro řádné
zajištění jejich výuky a pro přípravu zpráv o vnějším hodnocení vysokých škol. Seznam
hodnotitelů se člení podle oblastí vzdělávání stanovených Nařízením vlády č. 275/2016 Sb.,
o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.
V roce 2021 vyhlásil NAÚ dvě výzvy k podávání návrhů na zařazení osob do
Seznamu hodnotitelů a na jejich základě zapsal do Seznamu 47 nových hodnotitelů. V tomto
období Rada NAÚ ze Seznamu hodnotitelů vyřadila 6 osob na jejich vlastní žádost. Kromě
toho bylo ze Seznamu hodnotitelů vyřazeno 26 studentů z důvodu ukončení studia. Celkový
počet hodnotitelů zapsaných do Seznamu hodnotitelů k 31. prosinci 2021 činil 1568 osob.
Některé z nich jsou zapsány ve více oblastech vzdělávání.
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Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Oblast vzdělávání
Architektura a urbanismus
Bezpečnostní obory
Biologie, ekologie a životní prostředí
Doprava
Ekonomické obory
Elektrotechnika
Energetika
Farmacie
Filologie
Filozofie, religionistika a teologie
Fyzika
Historické vědy
Chemie
Informatika
Kybernetika
Lesnictví a dřevařství
Matematika
Mediální a komunikační studia
Neučitelská pedagogika
Politické vědy
Potravinářství
Právo
Psychologie
Sociální práce
Sociologie
Stavebnictví
Strojírenství, technologie a materiály
Tělesná výchova a sport, kinantropologie
Těžba a zpracování nerostných surovin
Učitelství
Umění
Vědy o umění a kultuře
Vědy o zemi
Veterinární lékařství, veterinární hygiena
Všeobecné lékařství a zubní lékařství
Zdravotnické obory
Zemědělství
Celkový součet
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Počet
hodnotitelů
k 31.12.2020
43
59
61
39
98
53
51
38
64
41
47
63
56
62
44
48
50
31
53
48
44
60
45
34
38
51
59
33
34
92
68
44
56
32
73
66
57
1935

Počet
hodnotitelů
k 31.12.2021
43
60
61
38
97
52
51
36
68
43
47
66
57
61
42
46
45
33
54
49
42
62
47
34
38
52
58
30
34
93
67
47
59
31
68
67
55
1933

III. Činnost NAÚ
Úprava vnitřních předpisů
Rada NAÚ připravila a předložila návrh novely Statutu NAÚ. Pracovní návrh novely
schválila na svém zasedání č. 7/2021. Tento návrh byl postoupen ministerstvu, které ho
projednalo s orgány reprezentace vysokých škol. Na zasedání č. 8/2021 Rada NAÚ přijala
výsledný návrh novely Statutu po zapracování připomínek výše zmíněných orgánů.
Ministerstvo předložilo novelu Statutu NAÚ vládě, která ji dne 6. prosince 2021 svým
usnesením č. 1120 schválila. Předmětem novelizace byla zejména procesní ustanovení s cílem
vypuštění nesystémových či nevyužitelných pravidel a kodifikace vzniklé správní praxe, což
vedlo i ke zestručnění a větší srozumitelnosti textu Statutu NAÚ. Zároveň došlo ke změnám
v odměňování hodnoticích komisí zohledňujících náročnost jednotlivých hodnoticích činností.
Novelizace by celkově měla přispět ke zvýšení pružnosti rozhodování, a tak i efektivity
fungování NAÚ.
Příprava metodických a koncepčních materiálů
Metodická činnost NAÚ se v r. 2021 týkala převážně řešení dopadů pandemie
koronaviru COVID-19 a návazných diskusí o zavádění online prvků do výuky i mimo rámec
mimořádných situací. Ve světle rozvolnění mimořádných opatření v průběhu roku vydal NAÚ
stanovisko k využívání online výukových metod, v němž vyjádřil svůj názor na přínosy, ale
i limity online výuky. V souvislosti se zimním semestrem 2021/2022 NAÚ prodloužil
platnost Metodického pokynu NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání
v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021 i na akademický
rok 2021/2022.
Vnitřní hodnocení
NAÚ v souladu s požadavky Standardů a směrnic pro zajišťování kvality v Evropském
prostoru vysokoškolského vzdělávání (ESG), Statutem NAÚ a Rámcem vnitřního zajišťování
a hodnocení kvality činnosti NAÚ zpracoval Aktualizaci Zprávy o vnitřním hodnocení NAÚ
za období 2016–2019 k roku 2021. Její přípravou Rada NAÚ pověřila čtyři vybrané členy.
Aktualizace vyhodnotila kroky, které NAÚ přijal v uplynulém roce v návaznosti na
doporučení formulovaná ve Zprávě o vnitřním hodnocení činnosti NAÚ za období 2016-2019.
Školení hodnotitelů
V roce 2021 se konalo jedno školení hodnotitelů zaměřené na institucionální
akreditaci. V tomto období NAÚ zahájil přípravu nového systému školení hodnotitelů, které
bude sestávat ze školících materiálů pro samostudium a testu k vyhodnocení dosažených
znalostí. Tento způsob školení hodnotitelů by měl poskytnout kompletní a srozumitelné
informace potřebné pro činnosti hodnotitelů na jednom místě a umožnit větší flexibilitu při
školení, než tomu bylo v případě předchozích prezenčních školení. Uvedení nového systému
školení hodnotitelů do praxe se předpokládá v roce 2022.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zveřejňuje povinný subjekt jako součást své výroční zprávy zprávu o činnosti NAÚ v oblasti
poskytování informací podle tohoto zákona za rok 2021. Úkoly povinného subjektu plní podle
čl. 38 odst. 3 Statutu NAÚ ředitel Kanceláře NAÚ.
Počet podaných žádostí o informace:

4

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: žádné
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: žádné
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Povinný subjekt zveřejňuje na své úřední desce poskytnuté informace v souladu
s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Další činnost
Předsednictvo NAÚ a členové Rady NAÚ se setkávali se zástupci orgánů
reprezentace vysokých škol (České konference rektorů a Rady vysokých škol), představiteli
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími partnery. Zástupci NAÚ se dále
zapojovali do diskusí v souvislosti s distančním vzděláváním, s přípravou učitelů a účastnili
se tematických seminářů zaměřených na problematiku akreditace a zajišťování kvality
vysokoškolského vzdělávání.
V roce 2021 zahájily svou činnost stálé komise pro metodiku hodnocení NAÚ. Tyto
komise byly dosud jmenovány pro 36 oblastí vzdělávání. Z těchto komisí v průběhu roku
2021 zahájily svou činnost komise pokrývající 22 oblastí vzdělávání. Ve většině případů
proběhlo úvodní setkání stálých komisí, při nichž si ujasnily svou roli a způsob fungování do
budoucna. Ve zbývajících 14 oblastech vzdělávání zahájí komise svou činnosti v roce 2022.
NAÚ obdržel 6 dotazů od obecních a městských úřadů, které se týkaly kvalifikačních
požadavků pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu podle § 13a odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a souvisely s informací v metodické pomůcce Ministerstva
pro místní rozvoj ČR „Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním
úřadu“ (září 2020), že v případě pochybností o náplni konkrétního studijního programu je
možné požádat o vyjádření NAÚ. Odpovědi NAÚ obsahovaly sdělení, že ze zákona mu
nepřísluší se k této věci vyjadřovat; jeho role je předpokládána pouze v tom, že v případě
pochybností je nejlépe schopen sdělit, zda příslušný studijní program byl uskutečňován v
souladu s platnými předpisy, například pokud došlo ke skončení platnosti akreditace daného
studijního programu nebo ukončení činnosti vysoké školy. Za splnění zákonného požadavku
vzdělání podle § 13a odst. 2 stavebního zákona nese odpovědnost tajemník příslušného
obecního úřadu na základě ustanovení § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
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Kontroly dodržování právních předpisů
V roce 2021 zahájil NAÚ kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování
akreditovaných činností na Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU), Metropolitní
univerzitě Praha, o.p.s. (MUP), Policejní akademii České republiky v Praze, Technické
univerzitě v Liberci (TUL), University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP), Vysoké škole
ekonomie a managementu, a.s. (VŠEM), Vysoké škole kreativní komunikace, s.r.o., a
Západočeské univerzitě v Plzni (ZU). Kontroly na MUP, TUL, UNYP a ZU se zaměřily
specificky na průběh studia ve studijních programech u účastníků a absolventů kurzů
celoživotního vzdělávání a kontroly na TUL a UNYP rovněž na uskutečňování cizojazyčných
programů s důrazem na ukončování studia.
Ve sledovaném období byly ukončeny kontroly MUP, VŠEM a MENDELU. U těchto
kontrolovaných subjektů NAÚ zjistil rozpor se zákonem o vysokých školách v souvislosti s
povinností vést matriku studentů a částečné či úplné nenaplnění standardů pro akreditace
týkající se přístupu k přesným a srozumitelným informacím o studijních programech. Dále
NAÚ konstatoval nesoulad mezi vnitřními předpisy kontrolovaného subjektu a průběhem
přijímacího řízení a neodpovídající zaměření kvalifikačních prací vzhledem k absolvovanému
studijnímu programu či oboru. Také bylo zjištěno nedostatečné ověřování naplnění požadavků
na disertační práce u absolventů doktorského studia.
Kontroly ostatních uvedených vysokých škol nebyly ve sledovaném období ukončeny.
Vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
V roce 2021 zahájila Rada NAÚ vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Ostravské univerzitě a
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v souvislosti s institucionální akreditací udělenou těmto
vysokým školám. Tato vnější hodnocení nebyla ve sledovaném období ukončena.
Ve sledovaném období bylo uzavřeno vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na AMBIS vysoké škole, a.s. (zahájené v r. 2019 pod původním
názvem školy Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.), na
Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (zahájené v r. 2020), na
Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, s r.o., (zahájené v r. 2019) a na Univerzitě
Palackého v Olomouci (zahájené v r. 2020).
Správní řízení
Správní řízení vedená na základě žádosti
a) akreditace studijních programů:
Ve sledovaném období od 1. ledna do 31. prosince 2021 bylo NAÚ doručeno
221 žádostí o akreditaci (tj. udělení, prodloužení a rozšíření akreditace) studijních programů.
V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 NAÚ celkově vedl řízení o následujícím
počtu žádostí o akreditaci studijních programů. Údaje se vztahují k počtu studijních
programů, o jejichž akreditaci se žádalo. Jsou v nich zahrnuty i žádosti, které byly NAÚ
doručeny před začátkem sledovaného období a o nichž v daném období vedl správní řízení.
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Žádosti1

bakalářské
SP
navazující
magisterské
SP
magisterské
SP
doktorské
SP
akreditace
SP
podle
§ 81 ZVŠ
Celkem

Akreditace Akreditace
Řízení
udělena neudělena zastaveno
74 173

0 0

15 15

Řízení
k 31.12.2021
neskončeno
62 77

Celkem

59 195

0 1

17 19

43 62

119 277

1 7

0 0

0 1

2 2

3 10

65 105

0 0

5 12

24 34

94 151

9 19

0 0

0 1

3 5

12 25

208 499

0 1

37 48

134 180

379 728

151 265

Z tohoto počtu NAÚ udělil v r. 2021 akreditaci následujícímu počtu profesně
zaměřených studijních programů:
Profesně zaměřené
SP1
bakalářské SP

Akreditace udělena
36 67

navazující
magisterské SP
magisterské SP

12 32

Celkem

48 99

0 0

b) akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem:
Ve sledovaném období od 1. ledna do 31. prosince 2021 bylo NAÚ doručeno
55 žádostí o akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení.
V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 NAÚ celkově vedl řízení o následujícím
počtu žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Údaje
se vztahují k počtu oborů, o jejichž akreditaci se žádalo. Jsou v nich zahrnuty i žádosti, které
byly NAÚ doručeny před začátkem sledovaného období a o nichž v daném období vedl
správní řízení.

1

Tučně jsou uvedeny údaje za aktuálně sledované období 1. 1. – 31. 12. 2021. Obyčejným písmem jsou pro
srovnání uvedeny údaje za předchozí období, tj. 1. 1. – 31. 12. 2020.
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Žádosti1

Akreditace Akreditace
Řízení
udělena neudělena zastaveno

obory
habilitačního
řízení
obory
jmenovacího
řízení
Celkem

30 79

1 0

0 1

Řízení
k 31.12.2021
neskončeno
14 16

Celkem

27 66

1 1

0 3

13 20

41 90

57 145

2 1

0 4

27 36

84 186

45 96

c) institucionální akreditace:
V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 NAÚ obdržel 1 žádost o udělení
institucionální akreditace.
V tomto období bylo rozhodnuto o následujícím počtu žádostí o institucionální
akreditaci (tj. udělení a rozšíření institucionální akreditace). Údaje se vztahují k počtu
vysokých škol žádajících o institucionální akreditaci, počtu žádaných oblastí vzdělávání a
počtu žádostí o institucionální akreditaci pro dané typy studijních programů v jednotlivých
oblastech vzdělávání.
Žádosti o
institucionální
akreditaci1

Akreditace
udělena

Akreditace
rozšířena

Řízení
zastaveno

Řízení k
31.12.
2021
neskončeno

Celkem

1 0
1 0

Akreditace
neudělena
(zamítnutí
nebo
zúžení
žádosti)
0 0
1 0

vysoké školy
z toho oblasti
vzdělávání pro
bakalářský typ
SP
z toho oblasti
vzdělávání pro
magisterský
typ SP
z toho oblasti
vzdělávání pro
doktorský typ
SP

1 1
5 1

0 0
0 0

1 2
9 7

3 3
16 8

5 1

1 0

1 0

0 0

9 7

16 8

3 1

1 0

2 0

0 0

9 6

15 7

Rada NAÚ v roce 2021 vzala na vědomí 571 studijních programů schválených
vysokými školami v rámci oprávnění vyplývajících z institucionální akreditace.
10

Správní řízení vedená z moci úřední
a) řízení o odnětí akreditace:
V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 NAÚ vedl následující počet správních
řízení k odnětí akreditace studijních programů. Údaje se vztahují k počtu studijních programů
(resp. studijních oborů tam, kde se studijní program dělí na studijní obory), jejichž odnětí
akreditace bylo předmětem řízení.
Řízení1

Řízení k odnětí
akreditace

Akreditace
odňata

Řízení
zastaveno

11 0

0 0

Řízení
k 31.12.2021
neskončeno
0 11

Celkem

11 11

b) řízení o omezení akreditace:
V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 NAÚ vedl následující počet správních
řízení k omezení akreditace studijních programů. Údaje se vztahují k počtu studijních
programů (resp. studijních oborů tam, kde se studijní program dělí na studijní obory), jejichž
omezení akreditace bylo předmětem řízení.
Řízení1

Řízení k omezení
akreditace

Akreditace
omezena

Řízení
zastaveno

0 0

13 1

Řízení
k 31.12.2021
neskončeno
0 13

Celkem

13 14

V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 NAÚ obdržel následující počet podnětů ke
zrušení omezení akreditace studijních programů. Údaje se vztahují k počtu studijních
programů (resp. studijních oborů tam, kde se studijní program dělí na studijní obory), jejichž
omezení akreditace bylo předmětem řízení.

Řízení
zrušení
omezení
akreditace

Podněty ke
zrušení
omezení, kde
nebylo řízení
zahájeno
ke
0 0

Řízení
Řízení
zahájeno
a zahájeno
omezení
následně
akreditace
zastaveno
zrušeno
0 0
0 0
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Řízení
Celkem
a zahájeno a
k 31.12.2021
neskončeno
0 0

0 0

c) řízení o pozastavení akreditace:
V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 NAÚ vedl následující počet správních
řízení k pozastavení akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Údaje se vztahují k počtu oborů, jejichž pozastavení akreditace bylo předmětem řízení.
Řízení1

Řízení
k pozastavení
akreditace

Akreditace
pozastavena

Řízení
zastaveno

0 0

0 1

Řízení
k 31.12.2021
neskončeno
0 0

Celkem

0 1

Stanoviska
Stanoviska k žádostem o udělení státního souhlasu
V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 Rada NAÚ neobdržela žádnou žádost
o udělení státního souhlasu s působením jako soukromá vysoká škola.
Stanoviska k udělování tuzemského povolení, resp. oprávnění mimoevropským
zahraničním vysokým školám a jejich pobočkám
V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 Rada NAÚ obdržela k posouzení 2 žádosti
o udělení tuzemského oprávnění působit jako pobočka mimoevropské zahraniční vysoké
školy, 1 žádost o rozšíření již uděleného tuzemského oprávnění působit jako pobočka
mimoevropské zahraniční vysoké školy a 2 žádosti o udělení tuzemského povolení působit
jako zahraniční vysoká škola. Obě žádosti o udělení tuzemského povolení podal tentýž
subjekt. Z celkem 4 subjektů, které v r. 2021 požádaly o tuzemské povolení, resp. oprávnění,
jsou 2 soukromé vysoké školy s uděleným státním souhlasem, zbývající 2 jsou jinou
právnickou osobou. Předmětem žádostí o tuzemské oprávnění bylo celkem 16 zahraničních
studijních programů na území ČR, z toho 8 bakalářských a 8 navazujících magisterských.
Předmětem obou žádostí o tuzemské povolení byl 1 a tentýž bakalářský studijní program.
Studijní programy, které byly předmětem žádostí o tuzemské oprávnění a povolení, spadaly
nejčastěji do právnického, ekonomického, informatického, teologického, uměleckého a
mediálního zaměření. Rada NAÚ předala ministerstvu souhlasné stanovisko k uskutečňování
celkem 3 zahraničních bakalářských studijních programů pro 1 žadatele a celkem 2
navazujících magisterských studijních programů pro 2 různé žadatele. U zbývajících 6
bakalářských a 6 navazujících magisterských studijních programů vydala nesouhlasné
stanovisko s jejich uskutečňováním na území ČR.
V r. 2021 podobně jako v předchozím roce pokračoval trend relativně vysokého počtu
žádostí o tuzemské povolení, resp. oprávnění. Ve 3 případech se přitom jednalo o opakované
žádosti, tedy o žádosti subjektů, kterým dříve tuzemské povolení, resp. oprávnění nebylo
ministerstvem ve správním řízení uděleno.
Stanoviska k určení typu vysoké školy
V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 Rada NAÚ obdržela 3 žádosti o stanovisko
k určení typu vysoké školy. Rada NAÚ vydala jedno stanovisko k žádosti z roku 2020, kdy
konstatovala, že uvedená vysoká škola je univerzitního typu. Stanovisko k žádostem
předloženým v roce 2021 nebylo ve sledovaném období vydáno.
12

Stanoviska ke kontrolním zprávám a informacím o změnách
V roce 2021 Rada NAÚ projednala 176 kontrolních zpráv a jejich doplnění týkajících
se studijních programů (resp. studijních oborů tam, kde se studijní program dělí na studijní
obory) a 7 kontrolních zpráv a jejich doplnění týkající se oborů habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem. Jednalo se o kontrolní zprávy vyžádané NAÚ v rámci jeho činnosti.
Mechanismus podávání a projednávání kontrolních zpráv umožňuje sledování kvality
studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v průběhu
doby jejich akreditace.
Rada NAÚ v roce 2021 rovněž projednala 14 kontrolních zpráv týkajících se
institucionální akreditace, které slouží zejména k ověření naplňování doporučení vznesených
vůči vysoké škole při udělení institucionální akreditace.
Dále v roce 2021 Rada NAÚ projednala 237 informací o změnách ve studijních
programech (resp. studijních oborech tam, kde se studijní program dělí na studijní obory)
a 23 informací o změnách v oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
které NAÚ obdržel na základě informační povinnosti vysokých škol stanovené zákonem
o vysokých školách.

IV. Mezinárodní spolupráce
Členství v mezinárodních organizacích
NAÚ byl v roce 2021 přidruženou organizací asociace ENQA (Evropská asociace
pro zajišťování kvality ve vysokém školství), která sdružuje akreditační agentury na
evropské úrovni a je partnerem pro další evropská uskupení v oblasti vysokého školství.
Status přidružené organizace u ENQA umožňuje podílet se na její odborné činnosti, účastnit
se jejích seminářů a dalších aktivit a využívat možnosti k výměně dobré praxe a zkušeností
s ostatními členskými agenturami. Pracovníci Kanceláře NAÚ zastupovali NAÚ na valných
shromážděních asociace, která se v tomto roce konala virtuální formou.
NAÚ byl dále členem asociace CEENQA (Středo- a východoevropská síť agentur
pro zajišťování kvality ve vysokém školství), která je platformou pro setkávání
akreditačních agentur v regionu střední a východní Evropy. Zástupkyně Kanceláře NAÚ do
října 2021, kdy jí skončilo třetí a poslední funkční období ve výkonném výboru, působila jako
místopředsedkyně výkonného výboru organizace a reprezentovala NAÚ na valném
shromáždění CEENQA i na pravidelných virtuálních setkáních členů v průběhu roku.
Další zahraniční aktivity
Klíčovou aktivitu představuje zapojení do projektu SEQA-ESG (Supporting
European QA Agencies in meeting the ESG) financovaného Evropskou komisí, který
poběží do r. 2022. Jeho cílem je podpořit NAÚ a další evropské akreditační agentury, které
dosud nejsou plným členem ENQA, k plné implementaci standardů ESG a přípravě na vnější
hodnocení souladu s těmito standardy za účelem dosažení plného členství v ENQA
a registrace v Evropském registru akreditačních agentur (EQAR). NAÚ se podílí na projektu
prostřednictvím ministerstva jako institucionálního partnera v projektu za ČR. Součástí
projektu byla příprava Národního akčního plánu pro rozvoj zajišťování kvality v ČR ve
spolupráci ministerstva a NAÚ. Tento národní akční plán hodnotí stávající systém z pohledu
klíčových okruhů evropských požadavků a standardů ESG, vymezuje prioritní okruhy dalších
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činností a navrhuje konkrétní opatření ke slaďování s těmito požadavky. Dokument je
výsledkem jednání mezi ministerstvem a NAÚ a vznikl za odborné podpory ENQA.
V listopadu 2021 NAÚ v součinnosti s ministerstvem spolupořádal virtuální tematický
workshop (Thematic Peer Learning Workshop) na téma národní kritéria a standardy ESG
pro účastníky ze všech zemí zapojených do projektu SEQA-ESG. Vystoupili na něm zástupci
ENQA a mezinárodní experti s výkladem standardů ESG vážících se na národní standardy pro
vnitřní systémy zajišťování kvality vysokých škol a poskytli příklady dobré praxe. Zástupci
NAÚ se aktivně zúčastnili i dalších jednání a seminářů pořádaných v rámci projektu SEQAESG, zejména dalšího tematického workshopu na téma postupy a metody vnějšího
zajišťování kvality.
Z iniciativy maďarské akreditační agentury se konalo první fórum akreditačních
agentur zemí Visegrádské čtyřky (V4QA) v Budapešti. Akreditační agentury jednaly o
společných problémech a o perspektivách dalšího vývoje systémů zajišťování kvality na
národní i na evropské úrovni. Výsledkem jednání bylo uzavření memoranda o spolupráci,
v jehož rámci se počítá s úzkou komunikací, společnými aktivitami a každoročními
zasedáními tohoto fóra. Navázání této spolupráce představuje velkou příležitost pro podporu
internacionalizace NAÚ a výměnu zkušeností se středoevropskými partnery.
NAÚ vyvíjel mezinárodní aktivitu i v oblasti uznávání lékařského vzdělávání v USA.
Americkému Národnímu výboru pro zahraniční lékařské vzdělávání a akreditaci
(National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation) při tamním
ministerstvu školství předložil vyžádanou kontrolní zprávu o změnách ve standardech a
procesech zajišťování kvality od posledního kladného posouzení české žádosti o uznání
tuzemského systému zajišťování kvality za srovnatelný s americkými požadavky. V této
zprávě vykázal zejména provedení hodnoticích návštěv na klinických pracovištích lékařských
fakult na jaře 2021. Kontrolní zpráva byla Národním výborem pro zahraniční lékařské
vzdělávání a akreditaci projednána v září 2021 za účasti zástupců Rady a Kanceláře NAÚ a
bez dalšího byla přijata. NAÚ se také intenzivně věnoval přípravě na získání statusu uznání
od Světové federace pro lékařské vzdělávání (World Federation for Medical Education),
který je nezbytnou podmínkou pro to, aby od roku 2024 byly diplomy z českých lékařských
fakult nadále uznávány v USA. NAÚ za tímto účelem inicioval spolupráci s vysokými
školami, jejichž součástí jsou lékařské fakulty. Společné kroky se budou realizovat ve formě
projektu zaměřeného na přípravu národního systému na hodnocení ze strany Světové federace
pro lékařské vzdělávání.
V dubnu 2021 se uskutečnil webinář o institucionální akreditaci, který NAÚ
připravil ve spolupráci s lotyšskou akreditační agenturou a tamním ministerstvem školství
z iniciativy lotyšské strany. V rámci projektu spojeného se zaváděním institucionální
akreditace do národního systému chtěli lotyšští zástupci načerpat zkušenosti s implementací
institucionální akreditace v ČR. Zástupci NAÚ, ministerstva a vybraných českých vysokých
škol s institucionální akreditací představili lotyšským partnerům model institucionální
akreditace, což bylo následováno obsáhlou diskusí a výměnou zkušeností.
V r. 2021 bylo iniciováno pokračování celoevropské Podpůrné skupiny
k zajišťování kvality (Peer Support Group C on Quality Assurance), která byla jednou ze tří
podpůrných skupin ustavených na období 2018–2020 v rámci implementace Boloňského
procesu. Skupina sdružovala většinu zemí z Evropského prostoru vysokoškolského
vzdělávání (EHEA) a vytvářela platformu pro koordinované aktivity jednotlivých skupin států
směřující k větší míře naplňování indikátorů Boloňského procesu. NAÚ se zapojil do příprav
na obnovení činnosti této skupiny.
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