RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ

97/2017
Roční zpráva Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
za období 2016 – 2017

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 8. řádném zasedání Rady NAÚ dne 14. září 2017.

Roční zpráva
Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství
za období 2016 - 2017
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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.
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 období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.
Činnost NAÚ
NAÚ v souladu se zákonem o vysokých školách rozhoduje o akreditacích studijních
programů, akreditacích oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
a o institucionálních akreditacích. NAÚ rovněž provádí vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností vysokých škol a následně zveřejňuje výsledky tohoto
hodnocení a provádí též kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování
akreditovaných činností. V kompetenci NAÚ je také vydávat závazná stanoviska k určení typu
vysoké školy. Dále NAÚ vydává 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.
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II. Organizace NAÚ
Rada NAÚ
Výkonným orgánem NAÚ je patnáctičlenná Rada NAÚ, která je složena z předsedy,
dvou místopředsedů a dalších dvanácti členů. Pět členů Rady NAÚ včetně předsedy je
jmenováno vládou 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 studenta 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. Při prvním jmenování členů Rady NAÚ vláda určila část členů, jejichž
funkční období skončí po dvou a po čtyřech letech, tak, aby docházelo k pravidelné obměně
složení Rady NAÚ.
Složení Rady NAÚ v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017:
prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. - předseda
RNDr. Tomáš Jelínek - místopředseda
JUDr. Ivan Barančík, Ph.D. - místopředseda
MUDr. Josef Fontana
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
doc. Ivo Mathé
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Radek Špicar, M.Phil.
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.
Rada NAÚ zasedala v roce 2016 třikrát řádně a jednou mimořádně, v roce 2017 zasedala
v daném období sedmkrát řádně a jednou mimořádně.
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 na návrh orgánů reprezentace
vysokých škol.
Složení Přezkumné komise NAÚ v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
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Kancelář NAÚ
V souladu se zákonem o vysokých školách činnost NAÚ materiálně a finančně
zabezpečuje ministerstvo. Administrativní a technické stránku činnosti NAÚ zajišťuje
Kancelář NAÚ, která je odborem ministerstva – útvarem přímo řízeným ministrem školství.
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 Statutu NAÚ je předseda NAÚ ustanovuje pro přípravu
stanovisek k jednotlivým správním řízením, stanovisek k žádostem o působení jako soukromá
vysoká škola 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.
NAÚ vyhlásil v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 tři výzvy k podávání návrhů
na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů v souladu s § 83e odst. 4 zákona o vysokých
školách a na jejich základě zapsal do Seznamu 1 487 hodnotitelů.

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
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Počet
hodnotitelů
25
49
44
34
76
44
40
30
56
32
45
45
49
45
35
43
39
21
47
34
35
39
30
31
33
34

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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46
24
33
72
48
37
44
20
41
38
49
1 487

III. Činnost NAÚ
Příprava vnitřních předpisů
Jedním z prvních úkolů NAÚ po jeho zřízení ke dni 1. září 2016 bylo vypracování
Statutu NAÚ. Rada NAÚ schválila návrh Statutu NAÚ, po předchozím projednání s orgány
reprezentace vysokých škol a ministerstvem, na svém prvním zasedání a ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy jej následně předložila vládě. Statut NAÚ byl schválený usnesením
vlády č. 923 ze dne 17. října 2016.
Rada NAÚ dále schválila Jednací řád hodnoticích komisí, který upravuje způsob
jednání hodnoticích komisí. Dále byly přijaty Zásady pro výkon kontroly dodržování
právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností vysokých škol, kterou NAÚ
vykonává podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Rovněž byl zpracován
Etický kodex zahrnující etické standardy kladené na osoby zapojené do činnosti NAÚ.
Příprava metodických a koncepčních materiálů
Mezi klíčové úkoly NAÚ patřilo zpracování metodických materiálů pro přípravu
a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu. Tyto metodické materiály obsahují
doporučenou strukturu žádosti o akreditaci spolu s informacemi pro její zpracování
a poskytují detailní metodiku pro členy hodnoticích komisí.
NAÚ dále připravil Doporučené postupy pro přípravu studijních programů,
ve kterých předkládá různé modely studijních programů včetně variant pro akreditaci
doposud uskutečňovaného tzv. dvouoborového studia. Cílem těchto doporučených postupů
je nabídnout možnosti převodu stávajících studijních programů dělících se na studijní obory
na studijní programy, které se již na studijní obory dělit nebudou, jelikož to neumožňuje
nová právní úprava.
NAÚ dále zpracoval Metodické materiály pro přípravu a hodnocení žádosti
o institucionální akreditaci a Metodické materiály pro přípravu a hodnocení žádosti
o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Obdobně jako
u metodických materiálů k akreditaci studijních programů, tyto materiály jednak poskytují
vysokým školám doporučení pro přípravu akreditačních žádostí v souladu s náležitostmi
požadovanými zákonem o vysokých školách, jednak konkretizují a interpretují požadavky
akreditačních standardů pro hodnotitele akreditačních žádostí.
Ve věcech, k nimž NAÚ podle zákona o vysokých školách vydává stanovisko, NAÚ
rovněž stanovil doporučené postupy a metody. Rada NAÚ přijala Metodický materiál pro
přípravu a hodnocení žádostí o vydání stanoviska k typu vysoké školy a Metodický materiál
k posuzování žádostí mimoevropských vysokých škol o povolení uskutečňovat vzdělávací
činnost v České republice. Metodický materiál pro přípravu a hodnocení žádosti o udělení
státního souhlasu připravil NAÚ společně s ministerstvem.
Ve schválených Postupech při posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování
a hodnocení kvality vysokých škol NAÚ shrnul požadavky kladené zákonem o vysokých
školách a standardy pro akreditace a stanovil základní principy pro posuzování tohoto
systému a klíčové prvky nastavení systému podmiňující jeho funkčnost.
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NAÚ zakotvil požadavky a pravidla pro plnění informační povinnosti vysokých škol
dané § 85 písm. c) zákona o vysokých školách v Metodickém materiálu k povinnosti
vysokých škol informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností. Součástí
tohoto materiálu je též vymezení podstatných změn, pro jejichž realizaci je nezbytné
rozšíření akreditace.
Školení hodnotitelů
NAÚ se též věnoval proškolování osob zařazených do Seznamu hodnotitelů. Konalo
se deset školení, z toho dvě byla zaměřena na hodnotitele z řad studentů. Hodnotitelé se při
školení seznámili s procesem správního řízení vedeného NAÚ, s postupy a metodami
hodnoticí činnosti a taktéž s rolí a úkoly hodnoticích komisí. V období od 1. září 2016 do
31. srpna 2017 bylo proškoleno celkem 933 osob.
Další činnost
Předsednictvo NAÚ a členové Rady NAÚ se pravidelně setkávali se zástupci orgánů
reprezentace vysokých škol (České konference rektorů a Rady vysokých škol), asociacemi
děkanů, ministerstvem a dalšími partnery. Navštívili a jednali s vedením vysokých škol,
18 veřejných a státních, 5 soukromých a s Komorou soukromých vysokých škol České
konference rektorů. Předsednictvo NAÚ, členové Rady NAÚ a pracovníci Kanceláře NAÚ se
dále účastnili tematických seminářů zaměřených na problematiku akreditace a zajišťování
kvality vysokoškolského vzdělávání.
Správní řízení
Správní řízení vedená na základě žádosti
a) akreditace studijních programů:
V období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 NAÚ obdržel následující počty žádostí
o akreditaci studijních programů. Údaje se vztahují k počtu studijních programů (resp.
studijních oborů tam, kde se studijní program dělí na studijní obory), o jejichž akreditaci se
žádalo.
Žádosti

Akreditace
udělena
0
0

bakalářské SP
navazující
magisterské
SP
magisterské
0
SP
doktorské SP 0
akreditace SP 0
podle § 81 ZVŠ

Akreditace
neudělena
0
0

Řízení zastaveno Řízení
dosud
neskončeno
28 (28)
5
33 (33)
1

0

0

0

0
0

9 (9)
5 (5)

0
2 (2)
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Čísla v závorce označují počet žádostí o akreditaci, který z celkového počtu tvoří
žádosti podané vysokými školami ministerstvu před účinností novely zákona o vysokých
školách a následně ministerstvem předané NAÚ.
b) akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem:
V období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 NAÚ obdržel následující počty žádostí
o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Údaje se vztahují
k počtu oborů, o jejichž akreditaci se žádalo.
Žádosti

Akreditace
udělena

obory
0
habilitačního
řízení
obory
0
jmenovacího
řízení

Akreditace
neudělena

Řízení zastaveno Řízení
dosud
neskončeno

0

6 (5)

4 (4)

0

2 (2)

6 (6)

Čísla v závorce označují počet žádostí o akreditaci, který z celkového počtu tvoří
žádosti podané vysokými školami ministerstvu před účinností novely zákona o vysokých
školách a následně ministerstvem předané NAÚ.
c) institucionální akreditace:
V období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 NAÚ neobdržel žádnou žádost
o institucionální akreditaci.
Správní řízení vedená z moci úřední
a) řízení o odnětí akreditace:
V období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 NAÚ nevedl žádné správní řízení o odnětí
akreditace studijního programu.
b) řízení o omezení akreditace:
V období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 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.
Řízení

Akreditace
omezena

k
omezení 0
akreditace

Řízení zastaveno Řízení
dosud
neskončeno
1 (1)
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21 (15)

Čísla v závorce označují počet řízení o omezení akreditace studijních programů, který
z celkového počtu tvoří řízení zahájená ministerstvem před účinností novely zákona
o vysokých školách a následně ministerstvem předaná NAÚ.
V období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 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

Podněty
ke Řízení zahájeno
zrušení
a
omezení
omezení, kde akreditace
nebylo řízení zrušeno
zahájeno
ke
zrušení 2
2
omezení
akreditace

Řízení zahájeno Řízení zahájeno
a
následně a dosud
zastaveno
neskončeno
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Stanoviska
Stanoviska k žádostem o udělení státního souhlasu
V období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 Rada NAÚ projednala následující počet
žádostí o udělení státního souhlasu s působením jako soukromá vysoká škola. Obě
projednané žádosti byly podány před účinností novely zákona o vysokých školách.
Žádosti

Souhlasné
stanovisko

o
udělení 0
státního
souhlasu

Nesouhlasné
stanovisko

Stanovisko dosud
nevydáno

2

0

Stanoviska k udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým
školám a jejich pobočkám
V období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 Rada NAÚ projednala následující
počet žádostí o udělení tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým školám
a jejich pobočkám.
Žádosti

Souhlasné
stanovisko

o stanovisko
0
k udělování
tuzemského povolení
mimoevropským VŠ
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Nesouhlasné
stanovisko

Stanovisko dosud
nevydáno

0

2

Stanoviska k určení typu vysoké školy
V období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 Rada NAÚ obdržela následující počet
žádostí o stanovisko k určení typu vysoké školy.
Žádosti

Souhlasné
stanovisko

o stanovisko 0
k určení typu
vysoké školy

Nesouhlasné
stanovisko

Stanovisko dosud
nevydáno

0

1

Stanoviska ke kontrolním zprávám a informacím o změnách v akreditovaných činnostech
V období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 Rada NAÚ projednala 152 kontrolních
zpráv a jejich doplnění týkajících se studijních programů (resp. studijních oborů tam, kde se
studijní program dělí na studijní obory) a 3 kontrolní zprávy a jejich doplnění týkající se
oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Jednalo se o kontrolní zprávy
o uskutečňování vzdělávací činnosti vyžádané před účinností novely zákona o vysokých
školách Akreditační komisí. 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.
Dále v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 Rada NAÚ projednala 94 informací
o změnách ve studijních programech (resp. studijních oborech tam, kde se studijní program
dělí na studijní obory) a jednu informaci 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.
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IV. Mezinárodní spolupráce
Členství v mezinárodních organizacích
NAÚ se stal 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.
NAÚ byl dále přijat jako člen 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 NAÚ byla zvolena do výkonného
výboru této organizace na druhé funkční období.

V Praze dne 14. září 2017

prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
předseda Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství
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