Zápis z 3. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 21. března 2018
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda), JUDr. Ivan
Barančík (místopředseda), MUDr. Josef Fontana, prof. Libor Grubhoffer, prof. Dušan
Lužný, doc. Iva Málková, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš Pavelka,
prof. Jindřich Petruška, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva Táborská
prof. Jaroslav Petr, prof. Zdeněk Vintr
doc. Jitka Němcová (ČKR) – při projednávání bodů 3 a 4 nebyli hosté přítomni
Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Eva Hajduková, PhDr. Petr Novák, Mgr. Bohumila
Potočná, PhDr. Jiří Smrčka, Mgr. Dita Tarbajová, PhDr. Petr Tvrdý, Martina
Vidláková, MSc. – při projednávání bodů 3 a 4 přítomen pouze zapisovatel a osoba
pověřená sepsáním protokolu o hlasování

Ad 1 Zahájení a schválení programu
Předseda NAÚ prof. Labík zahájil jednání a přivítal přítomné na třetím řádném zasedání Rady NAÚ
v roce 2018. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.


Zahájení a schválení programu
Příprava vyhlášení výzvy č. 1/2018 pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů
Správní řízení
Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Různé

Usnesení č. 36/2018:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 10 Kvorum (K): 6
Pro: 10
Schváleno.

Ad 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příprava vyhlášení výzvy č. 1/2018 pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval o aktuálním stavu naplnění Seznamu hodnotitelů
a o dosavadních zkušenostech s jeho fungováním. Dále podal zprávu o přípravě výzvy č. 1/2018 pro
zařazení osob do Seznamu hodnotitelů.
V diskuzi se členové Rady NAÚ zabývali problémy spojenými s ustavováním hodnoticích komisí
a s naplňováním Seznamu hodnotitelů odborníky z jiných sfér než z vysokých škol, tedy z veřejné
správy, z výzkumných institucí a ze sféry zaměstnavatelů. V různých oblastech vzdělávání mají
jednotlivé sféry odlišný význam a proces naplňování Seznamu hodnotitelů usnadní, pokud se k těmto
specifikům oblastí vzdělávání bude přihlížet při tvorbě obecných kritérií naplňování Seznamu
hodnotitelů.
Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík dále podal informaci o postupu týkajícím se získávání souhlasu
s působením v hodnoticích komisí od osob schválených Radou NAÚ k zařazení do Seznamu
hodnotitelů. Počínaje touto výzvou bude osobám schváleným Radou NAÚ k zápisu do Seznamu
hodnotitelů stanovena třicetidenní lhůta, během níž daná osoba zašle svůj písemný souhlas
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s působením v hodnoticích komisích. Pokud tak neučiní, ztratí nárok na zápis do Seznamu
hodnotitelů.
Předseda NAÚ prof. Labík zaslal všem osobám zapsaným do Seznamu hodnotitelů dopis, v němž je
informoval o aktuálním stavu a výhledu akreditačních žádostí, velmi jim poděkoval za dosavadní
spolupráci a požádal je, aby neodmítali nominace do jednotlivých hodnoticích komisí, pokud je
k tomu nevedou závažné důvody. Jak upozornil ředitel Kanceláře NAÚ PhDr. Smrčka, dopis se setkal
s řadou reakcí, mezi nimiž byly podněty k hlubší práci s hodnoticími komisemi a důslednějšímu
vyhledávání zpětné vazby od členů hodnoticích komisí.


Usnesení č. 37/2018:
Rada NAÚ doporučuje vyhlášení Výzvy č. 1/2018 k předkládání návrhů na zařazení osob do
Seznamu hodnotitelů.
P: 10
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 3 Správní řízení
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek.
a) Rada NAÚ se zabývala žádostmi o udělení akreditace studijním programům. Dané žádosti byly
předloženy hodnoticím komisím k posouzení. Na základě stanovisek hodnoticích komisí
vypracovali zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zprávy zpravodajů i závěry
hodnoticích komisí se shodovaly v návrhu akreditaci udělit. Následně byly vysoké školy
vyrozuměny o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Z dotčených vysokých škol tak učinilo pouze České vysoké učení technické v Praze a Technická
univerzita v Liberci. Po projednání předložených materiálů a obšírné diskuzi k předloženým
vyjádřením vysokých škol Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci jednotlivých, níže
uvedených, žádostí o akreditaci.


Usnesení č. 38/2018:
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 Lékařská
elektronika a bioinformatika se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
do oblastí vzdělávání Elektrotechnika, Informatika a Zdravotnické obory, pro uskutečňování
Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 39/2018:
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 Audio
inženýrství se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a akademicky
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Audio inženýrství se standardní
dobou studia 2 roky formou studia prezenční, zařazeným ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
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školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Umění, pro
uskutečňování Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení
technického v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.


Usnesení č. 40/2018:
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 Elektronika
a komunikační technologie se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční
a kombinovanou, akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu
Mikroelektronika a technologie se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční
a kombinovanou, akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu
Telekomunikační a informační systémy se standardní dobou studia 3 roky formou studia
prezenční
a
kombinovanou,
zařazeným
ve
smyslu
§
44a
zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro uskutečňování
Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 41/2018:
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 Informatika se
standardní
dobou
studia
2
roky
formou
studia
prezenční
a doktorským studijním programům Informatika a Informatics se standardní dobou studia
4 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Informatika, pro uskutečňování
Fakultou informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ dále doporučuje inovovat studijní literaturu u jednotlivých předmětů.



Usnesení č. 42/2018:
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 Elektronika
a komunikace se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro
uskutečňování Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
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P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 43/2018:
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 doktorským studijním programům Stavba strojů a zařízení
a Machines and Equipment Design se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do
oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní
Technické univerzity v Liberci na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Celková struktura personálního zabezpečení z hlediska věku neskýtá záruky dlouhodobého
stabilního rozvoje studijního programu. Rada NAÚ dále po obšírné diskuzi upozorňuje na slabší
publikační činnost jednotlivých vyučujících a školitelů, zejména chybí publikace
v impaktovaných časopisech.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje u odborných studijních předmětů doplnit aktuální literaturu tak, aby více
odpovídala skutečnosti, že jde o doktorský studijní program.



Usnesení č. 44/2018:
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 doktorským studijním programům Technologie a materiály
a Technologies and Materials se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní
Technické univerzity v Liberci na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Personální zabezpečení neskýtá záruky dlouhodobého stabilního rozvoje studijního programu.
Rada NAÚ po obšírné diskuzi upozorňuje na slabší publikační činnost jednotlivých vyučujících
a školitelů, zejména chybí publikace v impaktovaných časopisech.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti garanta a jednotlivých
školitelů (v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené
kontrolní zprávy do 31. března 2020.



Usnesení č. 45/2018:
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
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a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Matematické
inženýrství se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Matematika
a Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojního inženýrství
Vysokého učení technického v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.


Usnesení č. 46/2018:
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 Výrobní
technika se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení
technického v Brně ve spolupráci se zahraniční vysokou školou podle § 47a zákona o vysokých
školách na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 47/2018:
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
podniku se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro
uskutečňování Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje zvážit zahrnutí předmětu týkajícího se řízení lidských zdrojů do
studijního plánu. Rada NAÚ dále doporučuje věnovat zvýšenou pozornost publikační činnosti
vyučujících.
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Mezinárodní vztahy a diplomacie pro uskutečňování Univerzitou Jana
Amose Komenského Praha s.r.o. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na
základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou
zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci neudělit.
Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se
k podkladům pro rozhodnutí. Vysoká škola zaslala své vyjádření. Rada NAÚ se po diskuzi na
únorovém zasedání rozhodla odložit konečné rozhodnutí na březnové zasedání, aby se mohla
s obsáhlým vyjádřením vysoké školy podrobně seznámit. Po projednání předložených materiálů
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a podrobné diskuzi k vyjádření vysoké školy a stanoviskům k tomuto vyjádření Rada NAÚ
přistoupila k rozhodnutí ve věci.


Usnesení č. 48/2018:
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 akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu
Mezinárodní vztahy a diplomacie se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
do oblasti vzdělávání Politické vědy, pro uskutečňování Univerzitou Jana Amose Komenského
s. r. o., na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 6
Pro: 8
Proti: 1
Zdržel se: 3
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního
programu na dobu 10 let. Kratší doba akreditace je odůvodněná i skutečností, že se akreditace
v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie uděluje vysoké škole poprvé.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení a publikační
činnosti všech vyučujících podílejících se na zabezpečování výuky v rámci uvedeného studijního
programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené
kontrolní zprávy do 31. března 2020.

b) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Systémové inženýrství a informatika pro uskutečňování Vysokou školou
Karla Engliše, a.s. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska
hodnoticí komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva
zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci neudělit. Následně byla
vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Vysoká
škola vzala dne 5. března 2018 předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedenému
studijnímu programu zpět. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti
zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.


Usnesení č. 49/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy Karla
Engliše, a.s., o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu
Systémové inženýrství a informatika se standardní délkou studia 3 roky v prezenční formě studia
pro uskutečňování Vysokou školou Karla Engliše, a.s.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

c) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o rozšíření akreditace profesně zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi pro uskutečňování Vysokou
školou polytechnickou Jihlava o kombinovanou formu studia. Vysoká škola vzala dne 23. února
2018 předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedenému studijnímu programu zpět.
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Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a)
správního řádu.


Usnesení č. 50/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy
polytechnické Jihlava o rozšíření akreditace profesně zaměřeného bakalářského studijního
programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi se standardní dobou studia 3 roky
o kombinovanou formu studia pro uskutečňování Vysokou školou polytechnickou Jihlava.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

d) Rada NAÚ se dále zabývala řízením o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke
jmenování profesorem v oboru Botanika a v oboru Geologie uskutečňování Přírodovědeckou
fakultou Masarykovy univerzity. Žádosti byly předloženy hodnoticím komisím k posouzení.
Na základě stanoviska hodnoticích komisí vypracovali zpravodajové za příslušné oblasti
vzdělávání své zprávy. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticích komisí se shodovaly v návrhu
akreditaci udělit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správních
spisů a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Po projednání předložených materiálů vysoké
školy Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci.


Usnesení č. 51/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7
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 habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Botanika pro
uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 52/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7
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 habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Geologie pro
uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

e) Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení akreditace
navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví se studijním oborem
Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy se standardní dobou studia 2 roky a formou
studia prezenční, uskutečňovaného Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické
v Praze. Řízení bylo NAÚ předáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k dokončení.
Vzhledem k tomu, že se Rada NAÚ usnesla na svém zasedání č. 6/2017 na pokračování v řízení,
byla předmětná věc předložena hodnoticí komisi k posouzení. Na základě stanoviska hodnoticí
komise vypracovali příslušní zpravodajové svou zprávu. Zpráva zpravodajů i závěry hodnoticí
komise se shodovaly v návrhu nápravné opatření přijmout, tedy akreditaci studijního programu
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s jeho studijním oborem omezit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout
do správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Vysoká škola nahlédla do
správního spisu a poté zaslala své vyjádření. Po projednání předložených materiálů, včetně
podrobné diskuze k vyjádření vysoké školy, Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci.


Usnesení č. 53/2018:
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 a 9 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, omezuje akreditaci navazujícího magisterského
studijního programu Finance a účetnictví se studijním oborem Učitelství ekonomických předmětů
pro střední školy se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční uskutečňovaného
Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, toto omezení spočívá v zákazu
přijímat ke studiu další uchazeče.
P: 12
K: 7
Pro: 3
Proti: 3
Zdržel se: 6
Neschváleno.
Poznámka:
V návaznosti na neschválení návrhu na omezení akreditace Rada NAÚ požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění nedostatků (ve studijním plánu není zařazena samostatná odborná
praxe, publikační činnost vyučujících zajišťujících povinné předměty Pedagogika, Pedagogická
psychologie a také volitelný předmět Aplikovaná sociální psychologie vztahující se k těmto
předmětům není dostatečná), včetně uvedení podrobností o průběhu a zajištění odborné praxe
i o jejím začlenění do studijního plánu, v termínu do 31. srpna 2018.

f) Rada NAÚ se následně zabývala vydáním stanoviska k udělení tuzemského povolení
k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání v ČR. Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy požádalo v souladu s § 83 odst. 2 písm. f) zákona o vysokých školách NAÚ o vydání
stanoviska k žádosti Chapman University o udělení tuzemského povolení k poskytování
zahraničního vysokoškolského vzdělávání v ČR. Žádost byla předložena k posouzení komisi
ustavené dle čl. 2 odst. 7 Statutu NAÚ, která posoudila personální, finanční a materiální
zabezpečení navazujícího magisterského studijního programu Master of Business Administration
a podmínky pro řádné uskutečňování výuky a tvůrčí činnosti. Stanovisko uvedené komise bylo
předáno Předsednictvu NAÚ, které v tomto případě plnilo roli zpravodaje. Předsednictvo NAÚ ve
své zprávě doporučilo vydat souhlasné stanovisko. Rada NAÚ po diskuzi přistoupila k hlasování
ve věci.


Usnesení č. 54/2018:
Rada
Národního
akreditačního
úřadu
pro
vysoké
školství
tímto
podle
§ 83c odst. 2 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlasné stanovisko
k žádosti Chapman University, sídlem One University Drive, Orange, CA, USA o udělení
tuzemského povolení k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území ČR
a k uskutečňování navazujícího magisterského studijního programu Master of Business
Administration.
P: 11
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.

g) Rada NAÚ se dále zabývala odvoláním Univerzity Karlovy proti rozhodnutí Rady NAÚ, kterým
se omezuje akreditace bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice se studijním
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oborem Sociální pedagogika. Příslušné usnesení č. 177/2017 bylo přijato na zasedání Rady dne
14. prosince 2017. Univerzita Karlova především napadla nepřezkoumatelnost správního
rozhodnutí z důvodu nedostatečného odůvodnění napadeného rozhodnutí a skutečnost, že důvody
uvedené v rozhodnutí a převzaté od zpravodajů pro příslušné oblasti vzdělávání nezohledňovaly
skutečnou situaci na fakultě. Rada NAÚ po podrobné diskuzi dospěla k závěru, že stěžejní námitky
uvedené v odvolání jsou odůvodněné a reálné zabezpečení studijního programu, včetně jeho
garanta a záměru jeho dalšího rozvoje jsou dostatečné.


Usnesení č. 55/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství:
I. podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, plně vyhovuje odvolání Univerzity Karlovy
proti rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství čj. NAU-30/2016-11
ze dne 17. prosince 2017 a toto rozhodnutí zrušuje,
II. podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
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,
zastavuje řízení o omezení akreditace bakalářského studijního programu Specializace
v pedagogice se studijním oborem Sociální pedagogika se standardní dobou studia 3 roky formou
studia prezenční uskutečňovaného Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.
P: 11
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.

h) Rada NAÚ se zabývala žádostí Univerzity Karlovy o institucionální akreditaci pro 23 oblastí
vzdělávání. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ byla ustavena hodnoticí komise, složená
z předsedkyně hodnoticí komise, dílčí komise pro institucionální prostředí a 23 dílčích komisí pro
jednotlivé oblasti vzdělávání. V době od 9. ledna do 1. února 2018 probíhaly povinné návštěvy
dílčích komisí na rektorátu a součástech Univerzity Karlovy. Následně všechny dílčí hodnoticí
komise vypracovaly svá stanoviska, která byla schválena členy jednotlivých komisí a řádně
doručena NAÚ. Poté předsedkyně hodnoticí komise vypracovala stanovisko za hodnoticí komisi
jakožto celek, jehož nedílnou přílohou jsou stanoviska dílčích komisí. Toto stanovisko bylo všem
členům hodnoticí komise zasláno k projednání per rollam. Celkové stanovisko hodnoticí komise
bylo přijato většinou 85 hlasů (2 hlasy byly proti návrhu a 13 hodnotitelů se zdrželo hlasování).
Hodnoticí komise navrhla udělit Univerzitě Karlově institucionální akreditaci pro všechny oblasti
vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů, o které Univerzita Karlova
požádala, s výjimkou doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání Sociologie.
Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace
a zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy.
Zpravodaj pro institucionální akreditace na základě posouzení institucionálního prostředí navrhl
Univerzitě Karlově institucionální akreditaci udělit. Dále navrhl udělit Univerzitě Karlově
oprávnění k vnitřnímu schvalování doktorských studijních programů uskutečňovaných ve
spolupráci s pracovišti Akademie věd České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce
(dle výčtu pracovišť uvedeném ve zpřesnění žádosti UK), a to v oblastech, ve kterých Univerzita
Karlova získá institucionální akreditaci pro doktorský typ studijních programů.
Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělit Univerzitě Karlově institucionální
akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů,
o které Univerzita Karlova požádala, s výjimkou doktorského typu studijních programů
v oblastech vzdělávání Mediální a komunikační studia, Sociální práce a Sociologie.
Poté byla Univerzita Karlova a příslušná pracoviště Akademie věd České republiky vyrozuměna
o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Rektor Univerzity
Karlovy zaslal dne 19. března 2018 své vyjádření ke správnímu spisu, zástupkyně Akademie věd
ČR dne 14. března 2018 nahlédly do spisového materiálu k projednávané věci.
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Po projednání předložených podkladů, přednesení zpravodajských zpráv následovala obšírná
diskuze, který se týkala i vyjádření UK a stanoviskům k tomuto vyjádření. Zevrubně diskutována
byla situace doktorského typu studijních programů v oblastech vzdělávání Filozofie, religionistika
a teologie, Historie, Politické vědy, Psychologie, Mediální a komunikační studia, Sociální práce
a Sociologie. Výsledkem této diskuze a komparativního hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání
byl návrh, aby bylo hlasováno o usnesení, kterým nebude institucionální akreditace pro doktorský
typ studijních programů udělena v oblastech vzdělávání Mediální a komunikační studia a Sociální
práce a v ostatních výše vyjmenovaných oblastech vzdělávání udělena bude s povinností kontrolní
zprávy.


Usnesení č. 56/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 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,
I. uděluje podle § 81b odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Univerzitě Karlově institucionální akreditaci pro:
a) oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí a v jejím rámci bakalářský,
magisterský a doktorský typ studijních programů,
b) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
c) oblast vzdělávání Farmacie a v jejím rámci magisterský a doktorský typ studijních programů,
d) oblast vzdělávání Filologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
e) oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský
a doktorský typ studijních programů,
f) oblast vzdělávání Fyzika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
g) oblast vzdělávání Historické vědy a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
h) oblast vzdělávání Chemie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
i) oblast vzdělávání Informatika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
j) oblast vzdělávání Matematika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
k) oblast vzdělávání Mediální a komunikační studia a v jejím rámci bakalářský a magisterský
typ studijních programů,
l) oblast vzdělávání Neučitelská pedagogika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský
typ studijních programů,
m) oblast vzdělávání Politické vědy a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
n) oblast vzdělávání Právo a v jejím rámci magisterský a doktorský typ studijních programů,
o) oblast vzdělávání Psychologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
p) oblast vzdělávání Sociální práce a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních
programů,
q) oblast vzdělávání Sociologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
r) oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; Kinantropologie a v jejím rámci bakalářský,
magisterský a doktorský typ studijních programů,
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s) oblast vzdělávání Učitelství a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
t) oblast vzdělávání Vědy o umění a kultuře a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský
typ studijních programů,
u) oblast vzdělávání Vědy o Zemi a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
v) oblast vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a v jejím rámci magisterský
a doktorský typ studijních programů,
w) oblast vzdělávání Zdravotnické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
II. neuděluje podle § 81a odst. 4 písm. a) e e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Univerzitě Karlově
institucionální akreditaci pro:
a) oblast vzdělávání Mediální a komunikační studia a v jejím rámci doktorský typ studijních
programů,
b) oblast vzdělávání Sociální práce a v jejím rámci doktorský typ studijních programů,
III. uděluje 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) Univerzitě Karlově oprávnění samostatně
vytvářet a uskutečňovat studijní programy doktorského typu v oblastech vzdělávání, které jsou
uvedeny v části I. tohoto usnesení, ve spolupráci s těmito pracovišti Akademie věd České republiky
s postavením veřejné výzkumné instituce:
Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65 Ondřejov
Biologické centrum AV ČR, Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
Biotechnologický ústav AV ČR, Průmyslová 595, 252 50 Vestec
Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, 252 43 Průhonice
Etnologický ústav AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Gabčíkova 2362/10, Praha 8
Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1
Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Národohospodářský ústav AV ČR, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1
Orientální ústav AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Psychologický ústav AV ČR, Veveří 97, 602 00 Brno
Slovanský ústav AV ČR, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 602 00 Brno
Ústav anorganické chemie AV ČR, 250 68 Řež u Prahy
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Květná 8, 603 65 Brno
Ústav chemických procesů AV ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1
Ústav experimentální botaniky AV ČR, Rozvojová 263, 165 02 Praha-Lysolaje
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
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Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Chaberská 57, 182 51 Praha 8
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Ústav fyziky materiálů AV ČR, Žižkova 22, 616 62 Brno
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Za Slovankou 3, 182 00 Praha 8
Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba
Ústav informatiky AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8
Ústav jaderné fyziky AV ČR, 250 68 Řež
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6
Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, 116 00 Praha 1
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Bělidla 4a, 603 00 Brno
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Rumburská 89, 277 21 Liběchov.
P: 10
K: 6
Schváleno.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ konstatuje, že v případě doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání
Mediální a komunikační studia jsou hlavními důvody neudělení institucionální akreditace
nedostatečné personální zabezpečení, nedostatečná úroveň vědecké činnosti a velké zastoupení
nehabilitovaných odborníků v oborových radách.
V případě doktorského typu studijních programů oblasti vzdělávání Sociální práce jsou hlavními
důvody neudělení institucionální akreditace nedostatečná úroveň vědecké činnosti a jejího
mezinárodního rozměru, nedostatečné personální zabezpečení zajištění a povaha, rozsah a struktura
dosavadní vzdělávací činnosti, kde zatím nedošlo k vytvoření standardních mechanismů pro
uskutečňování doktorských studijních programů.
Poznámka:
A) Oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie
Doporučení pro vedení vysoké školy:
Rada NAÚ doporučuje:
- připravit plán habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem vyučujících tak, aby byla
zajištěna dlouhodobá perspektiva personálního zabezpečení uskutečňovaných studijních
programů,
- dbát na složení oborových rad doktorských studijních programů tak, aby byly složeny převážně
z habilitovaných členů (a nehabilitovaní členové v nich působili pouze ve výjimečných,
zdůvodněných případech) a zahrnovaly dostatečný počet externích členů působících mimo
pracoviště Univerzity Karlovy,
- jmenovat za školitele studentů doktorských studijních programů převážně habilitované odborníky
(a nehabilitované odborníky jen v ojedinělých případech, kdy se jedná o mimořádně významnou
vědeckou osobnost, např. z Akademie věd ČR),
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- sestavovat komise pro doktorské státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních prací výlučně
z habilitovaných členů, s dostatečným zastoupením externích členů působících mimo pracoviště
Univerzity Karlovy,
- jmenovat za oponenty disertačních prací pouze habilitované odborníky, přičemž alespoň jednoho
z řad externích odborníků.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- údaje o uskutečněných habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem,
s vyhodnocením, jakým způsobem jsou naplňovány plány habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem vyučujících,
- údaje o složení oborových rad doktorských studijních programů, včetně zastoupení externích
členů,
- údaje o školitelích působících v doktorských studijních programech,
- údaje o složení zkušebních komisí pro doktorské státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních
prací (včetně uvedení jmen a pracovišť oponentů disertačních prací),
- zápisy z jednání oborových rad,
- zápisy z doktorských státních závěrečných zkoušek a z obhajob disertačních prací.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. března 2023.
B) Oblast vzdělávání Historické vědy
Doporučení pro vedení vysoké školy:
Rada NAÚ doporučuje:
- připravit plán habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem vyučujících tak, aby byla
zajištěna dlouhodobá perspektiva personálního zabezpečení uskutečňovaných studijních
programů,
- dbát na složení oborových rad doktorských studijních programů tak, aby byly složeny převážně
z habilitovaných členů (a nehabilitovaní členové v nich působili pouze ve výjimečných,
zdůvodněných případech), a aby zahrnovaly dostatečný počet externích členů působících mimo
pracoviště Univerzity Karlovy,
- jmenovat za školitele studentů doktorských studijních programů převážně habilitované odborníky
(a nehabilitované odborníky jen v ojedinělých případech, kdy se jedná o mimořádně významnou
vědeckou osobnost, např. z Akademie věd ČR),
- dbát na přiměřenost počtu studentů doktorských studijních programů ve vztahu k personální
kapacitě pracoviště,
- sestavovat komise pro doktorské státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních prací výlučně
z habilitovaných členů, s dostatečným zastoupením externích členů působících mimo pracoviště
Univerzity Karlovy,
- jmenovat za oponenty disertačních prací pouze habilitované odborníky, přičemž alespoň jednoho
z řad externích odborníků,
- provést plánovanou integraci orientalisticky zaměřených studijních programů a jejich
personálního zabezpečení, především na úrovni doktorského studia, a personálního zabezpečení
historicky zaměřených studijních předmětů v kombinovaných studijních oborech orientalistického
zaměření a areálově pojatých studijních programech.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- údaje o uskutečněných habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem,
s vyhodnocením, jakým způsobem jsou naplňovány plány habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem vyučujících,
- údaje o složení oborových rad doktorských studijních programů, včetně zastoupení externích
členů,
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- údaje o školitelích působících v doktorských studijních programech,
- údaje o počtech studentů doktorských studijních programů připadajících na jednotlivé školitele,
- údaje o složení zkušebních komisí pro doktorské státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních
prací (včetně uvedení jmen a pracovišť oponentů disertačních prací),
- údaje o provedení plánované integrace orientalisticky zaměřených studijních programů a jejich
personálního zabezpečení, především na úrovni doktorského studia, a personálního zabezpečení
historicky zaměřených studijních předmětů v kombinovaných studijních oborech orientalistického
zaměření a areálově pojatých studijních programech.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. března 2023.
C) Oblast vzdělávání Neučitelská pedagogika
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení uskutečňovaných
studijních programů souvisejících se základním tematickým okruhem Andragogika a o tvůrčí činnosti
vyučujících, kteří se podílejí na zabezpečování uvedených studijních programů. Rada NAÚ dále žádá
předložit údaje o vzdělávací a tvůrčí činnosti uskutečňované na mezifakultní bázi. Rada NAÚ žádá o
předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. března 2023.
D) Oblast vzdělávání Politické vědy
Doporučení pro vedení vysoké školy:
Rada NAÚ doporučuje:
- dbát na složení oborových rad doktorských studijních programů tak, aby byly složeny převážně
z habilitovaných členů (a nehabilitovaní členové v nich působili pouze ve výjimečných,
zdůvodněných případech) a zahrnovaly dostatečný počet externích členů působících mimo
pracoviště Univerzity Karlovy,
- jmenovat za školitele studentů doktorských studijních programů převážně habilitované odborníky
(a nehabilitované odborníky jen v ojedinělých případech, kdy se jedná o mimořádně významnou
vědeckou osobnost, např. z Akademie věd ČR),
- sestavovat komise pro doktorské státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních prací výlučně
z habilitovaných členů, s dostatečným zastoupením externích členů působících mimo pracoviště
Univerzity Karlovy,
- jmenovat za oponenty disertačních prací pouze habilitované odborníky, přičemž alespoň jednoho
z řad externích odborníků.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující následující informace o uskutečňování
doktorských studijních programů na Filozofické fakultě a Fakultě humanitních studií:
- údaje o složení oborových rad doktorských studijních programů, včetně zastoupení externích
členů,
- údaje o školitelích působících v doktorských studijních programech,
- údaje o složení zkušebních komisí pro doktorské státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních
prací (včetně uvedení jmen a pracovišť oponentů disertačních prací),
- zápisy z jednání oborových rad,
- zápisy z doktorských státních závěrečných zkoušek a z obhajob disertačních prací.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. března 2023.
E) Oblast vzdělávání Psychologie
Doporučení pro vedení vysoké školy:
Rada NAÚ doporučuje:
- provést plánovanou integraci doktorských studijních programů,
- dbát na složení oborových rad doktorských studijních programů tak, aby byly složeny převážně
z habilitovaných členů (a nehabilitovaní členové v nich působili pouze ve výjimečných,
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zdůvodněných případech) a zahrnovaly dostatečný počet externích členů působících mimo
pracoviště Univerzity Karlovy,
- jmenovat za školitele studentů doktorských studijních programů převážně habilitované odborníky
(a nehabilitované odborníky jen v ojedinělých případech, kdy se jedná o mimořádně významnou
vědeckou osobnost, např. z Akademie věd ČR).
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- údaje o provedení plánované integrace doktorských studijních programů,
- údaje o složení oborových rad doktorských studijních programů, včetně zastoupení externích
členů,
- údaje o školitelích působících v doktorských studijních programech,
- zápisy z jednání oborových rad,
- zápisy z doktorských státních závěrečných zkoušek a z obhajob disertačních prací.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. března 2023.
F) Oblast vzdělávání Sociologie
Doporučení pro vedení vysoké školy:
Rada NAÚ doporučuje:
- připravit plán habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem vyučujících tak, aby byla
zajištěna dlouhodobá perspektiva personálního zabezpečení uskutečňovaných studijních
programů,
- dbát na složení oborových rad doktorských studijních programů tak, aby byly složeny převážně
z habilitovaných členů (a nehabilitovaní členové v nich působili pouze ve výjimečných,
zdůvodněných případech) a zahrnovaly dostatečný počet externích členů působících mimo
pracoviště Univerzity Karlovy,
- jmenovat za školitele studentů doktorských studijních programů převážně habilitované odborníky
(a nehabilitované odborníky jen v ojedinělých případech, kdy se jedná o mimořádně významnou
vědeckou osobnost, např. z Akademie věd ČR),
- sestavovat komise pro doktorské státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních prací výlučně
z habilitovaných členů, s dostatečným zastoupením externích členů působících mimo pracoviště
Univerzity Karlovy,
- jmenovat za oponenty disertačních prací pouze habilitované odborníky, přičemž alespoň jednoho
z řad externích odborníků.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- údaje o uskutečněných habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem,
s vyhodnocením, jakým způsobem jsou naplňovány plány habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem vyučujících,
- údaje o složení oborových rad doktorských studijních programů, včetně zastoupení externích
členů,
- údaje o školitelích působících v doktorských studijních programech,
- údaje o složení zkušebních komisí pro doktorské státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních
prací (včetně uvedení jmen a pracovišť oponentů disertačních prací),
- zápisy z jednání oborových rad,
- zápisy z doktorských státních závěrečných zkoušek a z obhajob disertačních prací.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. března 2023.
ch) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek v návaznosti na únorovém zasedání Rady NAÚ informoval
členy Rady NAÚ o postupu ve věci žádosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy o potvrzení
nebo změnu stanoviska NAÚ k udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola
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pro VŠEO, z.ú. NAÚ obdržel vyžádané upřesnění od účastníka řízení. O návrhu stanoviska NAÚ
sepsaném na základě zprávy příslušného zpravodaje proběhne v rámci Rady NAÚ hlasování per
rollam tak, aby mohlo být ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy zasláno co nejdříve.
Rovněž informoval o podaném odvolání Vysoké školy finanční a správní, a.s., proti rozhodnutí
Rady NAÚ o omezení akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace se
studijním oborem Kriminalisticko právní specializace se standardní dobou studia 3 roky formou
studia prezenční a kombinovanou a navazujícího magisterského studijního programu Právní
specializace se studijním oborem Kriminalisticko právní specializace se standardní dobou studia
2 roky formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Vysokou školou finanční
a správní, a.s. S ohledem na rozsáhlý obsah odvolání, které bylo podáno krátce před zasedáním,
Rada NAÚ odložila jeho projednání za účelem podrobného seznámení se s ním. Jelikož musí být
odvolání předáno Přezkumné komisi do 30 dnů od jeho doručení, bude Rada NAÚ o dalším
postupu rozhodovat per rollam.
V návaznosti na únorové zasedání Rady NAÚ dále informoval o doručení vyžádaného doplnění
námitek Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, které tato vysoká škola
podala proti stanovisku Rady NAÚ k typu vysoké školy. S ohledem na předložení nových
skutečností a za účelem jejich posouzení Předsednictvem NAÚ, které plní roli zpravodaje, Rada
NAÚ odložila projednávání těchto námitek a jejich doplnění na dubnové zasedání tak, aby o dané
věci mohla proběhnout řádná diskuze.
Ad 4 Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík. Rada NAÚ projednala kontrolní
zprávy a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování akreditovaných činností, které byly
NAÚ předloženy v období od 10. 12. 2017 do 11. 1. 2018.
Rada NAÚ žádá vysoké školy, aby v případech, kdy předmětem kontroly jsou opory pro
kombinované studium, uváděly v kontrolní zprávě vždy přímé odkazy na jednotlivé konkrétní opory,
a nikoliv pouze obecné přístupové údaje do systémů, v nichž jsou opory dostupné. Opory pro
kombinované studium je případně možno předložit ke kontrole formou přílohy k datové zprávě nebo
na CD či jiném datovém nosiči.
Rada NAÚ se dále zabývala expertním posouzením kontrolní zprávy Slezské univerzity v Opavě
o uskutečňování studijního oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
uskutečňovaného v rámci navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední
školy Filozoficko-přírodovědnou fakultou v Opavě Slezské univerzity v Opavě.
Na základě expertního posouzení uvedené kontrolní zprávy bylo zpravodajem navrženo zahájení
správního řízení z moci úřední o omezení akreditace shora uvedeného studijního programu s jeho
studijním oborem. Zdůvodnění: personální zabezpečení oborové i pedagogicko-psychologické části
studijního programu je nedostatečné. Problematická je mj. velká šíře předmětů vyučovaných
některými vyučujícími. Publikační činnost těchto vyučujících se však vztahuje pouze k části jimi
zabezpečovaných předmětů.
Pro zahájení řízení z moci úřední je podle čl. 13 odst. 4 Statutu NAÚ nezbytné, aby se na tom usnesla
Rada NAÚ. U zahájeného řízení bude neprodleně jmenována hodnoticí komise, která daný podnět
k omezení akreditace posoudí v souladu se Statutem NAÚ. O omezení akreditace studijního programu
následně v souladu s § 83c odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách a v návaznosti na čl. II
bod 3 novely zákona o vysokých školách rozhodne Rada NAÚ.


Usnesení č. 57/2018:
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Rada Národního akreditačního úřadu souhlasí se zahájením správního řízení podle § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 3 zákona
č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
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,
ve věci řízení o omezení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství
pro střední školy se studijním oborem Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
uskutečňovaného Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě Slezské univerzity v Opavě.
P: 12
K: 7
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 2
Schváleno.
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Legenda: Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; H –
habilitační řízení; P – řízení ke jmenování profesorem; Vyžád. – číslo zasedání Rady NAÚ (popřípadě Akreditační komise), na kterém byla kontrolní zpráva vyžádána (pořadí
zasedání-rok)



Usnesení č. 58/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Masarykova univerzita,
Lékařská fakulta

Studijní program
Specializace ve
zdravotnictví

P: 11
K: 6
Schváleno.


Typ
NMgr.

Pro: 10

Studijní obor
Fyzioterapie

Proti: 0

Vyžád.
01-16

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru a proběhlá
habilitační řízení

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení
studijního programu a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Charakter předložených informací týkajících se
personálního růstu pracovníků Katedry fyzioterapie je velmi
obecný. Vysoká škola uvádí pouze výhledy, bez konkrétního
uvedení jmen a termínů. Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění nedostatků v personálním
zabezpečení studijního programu obsahující konkrétní
informace o proběhlých habilitačních řízeních a personálním
růstu pracovníků Katedry fyzioterapie (v rozsahu přílohy C-I
žádosti o akreditaci) do 28. února 2019.

Zdržel se: 1

Usnesení č. 59/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Slezská univerzita
v Opavě,
Filozofickopřírodovědecká fakulta
v Opavě

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství dějepisu
pro střední školy

Vyžád.
08-17
(05-14)

Obsah
odstranění uvedených
nedostatků (1. Nevhodná
koncepce pedagogických praxí,
odborné praxe nejsou
odpovídajícím způsobem řízeny
a reflektovány. 2. Personální
problémy pracoviště /rýsují se
věkové problémy, chybí
kvalifikační růst/. 3. Kapacitní
problémy Ústavu pedagogických
a psychologických věd /velká
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení
studijního programu a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Oproti původní žádosti o akreditaci z roku 2014
došlo v personálním zabezpečení k výrazným změnám. Z
deseti povinných oborových předmětů zajišťují habilitovaní
vyučující zcela či z části pouze dva předměty oproti šesti v
původní žádosti. Garantka studijního programu se podílí na
výuce pouze jako vyučující povinně volitelných předmětů
(které u studijního programu Učitelství nesehrávají velkou roli).
Z vyučujících pedagogicko-psychologického bloku je v případě

výuková zátěž v několika
studijních oborech a malý počet
vyučujících; je ohrožena kvalita
výuky/. Je nezbytné posílit
personální zabezpečení
minimálně o jednoho vyučujícího
s odpovídající publikační
činností. 4. Nedostatečná
vědecká a publikační činnost
pracoviště. 5. Nedostatečné
zastoupení metodologie ve
studijním plánu a chybí
diplomové práce orientované
také oborově didakticky. 6.
Oborové didaktiky jsou
orientovány jen ke specifičnosti
osmiletých gymnázií, nikoli ke
středním odborným školám
nebo základním školám). (08-17
vyžádáno doplnění o 1) o
konkrétní údaje o úpravách
koncepce pedagogických praxí
(v rozsahu přílohy B-IV žádosti o
akreditaci), zejména o informace
s jakými školami má vysoká
škola uzavřené smlouvy o
spolupráci, a o údaje, kteří
vyučující se podílejí na
systematickém vedení studentů
během praxí a na jejich reflexi,
resp. kdo je pověřen supervizí
praxí, 2) o údaje o personálním
zabezpečení studijního oboru (v
rozsahu přílohy B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci, včetně
vyučujících pedagogickopsychologické části), 3) o údaje
o tvůrčí, resp. vědecké činnosti
pracoviště vztahující se ke
studijnímu oboru (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci),
a 4) o syllaby předmětů
metodologického a oborově
didaktického zaměření (v
rozsahu přílohy B-III žádosti o
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přednášejícího studijního předmětu Speciální pedagogika
rozpor v předložených údajích a údajích vykazovaných v
REDOPu (příslušnost vyučujícího k vysoké škole je uváděna
naposledy v roce 2016). U dvou vyučujících se objevuje rozpor
mezi dobou, na kterou byla sjednána pracovní smlouva
v předložených údajích a údajích uváděných v REDOPu).
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v personálním zabezpečení studijního
programu (v rozsahu přílohy B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) do
31. prosince 2018.

akreditaci) a charakteristiku
provedených změn)

P: 11
K: 6
Schváleno.


Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 60/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Pedagogická fakulta

Studijní program
Specializace v
pedagogice

P: 11
K: 6
Schváleno.


Typ
Bc.

Pro: 11

Studijní obor
Německý jazyk se
zaměřením na
vzdělávání

Proti: 0

Vyžád.
05-15

Obsah
ucelená sada studijních opor pro
kombinované studium

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v zajištění studijního programu
oporami pro kombinované studium a vyzývá vysokou školu
k jejich odstranění. Vysoká škola předložila sadu studijních
opor, které převážně odpovídají standardům. K některým
studijním předmětům (Syntax 1, Syntax 2, Typische Fehler)
jsou však studijní opory k zajištění studia v kombinované formy
nedostatečné. Kontrolní zpráva neobsahuje vysvětlení,
popřípadě informace o další specifické práci se studenty
kombinovaného studia, která by studijní materiály takové
povahy opodstatňovala. Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění nedostatků v zajištění studijního
programu oporami pro kombinované studium, popřípadě
vysvětlující povahu výše vedených studijních materiálů pro
kombinované studium do 31. srpna 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 61/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola ekonomie
a managementu, a. s.

Studijní program
Ekonomika a
management,
Economics and
Management

Typ
NMgr.

Studijní obor
Management firem,
Corporate
Management

Vyžád.
01-16

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení
studijního programu a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Někteří vyučující působí na vysoké škole na
základě dohody o provedení práce. Z předložených materiálů
není jasný jejich podíl na výuce jimi zajišťovaných předmětů (v
souladu se standardy by jádro pracovníků zabezpečujících

výuku daného studijního programu mělo být tvořeno
vyučujícími, kteří mají na vysoké škole uzavřen pracovní
poměr). V případě vyučujícího předmětu Měření firemní
výkonnosti byla překročena maximální týdenní pracovní doba
daná 1,5 násobkem stanovené týdenní pracovní doby podle §
79 zákoníku práce. V souladu se standardy nelze brát tohoto
vyučujícího v úvahu při posuzování personálního zabezpečení
studijního programu. Studijní předmět Měření firemní
výkonnosti a částečně i studijní předmět Finanční řízení proto
není dostatečně personálně zabezpečen. Rada NAÚ proto
požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků
v personálním zabezpečení studijního oboru Management
firem/Corporate Management, včetně vymezení procent podílu
jednotlivých pracovníků na výuce daného předmětu (v rozsahu
přílohy B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) do 31. srpna 2018.

P: 11
K: 6
Schváleno.


Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 62/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola podnikání
a práva, a. s.

Studijní program
Ekonomika a
management

Typ
NMgr.

Studijní obor
Podnikání

Vyžád.
01-16

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru a výzkumná
činnost vztahující se k oboru
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení
studijního programu a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Oproti původní žádosti o akreditaci z prosince
2015 došlo v personálním zabezpečení k výrazným změnám.
U profilujících teoretických předmětů, které vstupují do SZZk, a
které lze považovat za základní teoretické předměty
profilujícího základu, nejsou naplněny standardy pro
akreditace. Tyto předměty (např. Pokročilá mikroekonomie,
Pokročilá makroekonomie, popř. předměty, které vstupují do
součásti SZZk Podnikatelská strategie pro 21. století) nejsou
garantovány akademickými pracovníky, kteří byli jmenováni
docentem nebo profesorem v dané oblasti vzdělávání. Není
zřejmé, kdo garantuje, resp. zabezpečuje předměty, které
vstupují do součásti SZZk Konkurenční potenciál podnikání.
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v personálním zabezpečení studijního
oboru Podnikání (v rozsahu přílohy B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) do 31. srpna 2018.

P: 11
K: 6
Schváleno.


Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 63/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Masarykova univerzita,
Filozofická fakulta

Studijní program
Mezinárodní
teritoriální studia

P: 12
K: 7
Schváleno.


Typ
NMgr.

Pro: 11

Studijní obor
Kulturní studia Číny
(jednooborové)

Vyžád.
09-17
(01-16)

Obsah
publikační činnost a kariérní růst
mladších pracovníků (09-17
vyžádáno doplnění o údaje o
výzkumné a tvůrčí činnosti
všech pracovníků /včetně
informací o řešených
výzkumných projektech/ za
posledních 5 let)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o podrobný
studijní plán (v rozsahu přílohy B-IIa žádosti o akreditaci) a o
informaci o personálním zajištění povinných kurzů, resp. kurzů,
které se promítají do státní závěrečné zkoušky (v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci vyučujících těchto předmětů).
Rada NAÚ žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do
31. května 2018.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 64/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola finanční a
správní, a. s.

Studijní program
Bezpečnostně právní
studia

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Typ
Bc.

Studijní obor
Bezpečnostně
právní studia

Proti: 0

Vyžád.
07-17

Obsah
personální zabezpečení výuky
studijního oboru ve všech
ročnících studia (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) a rozvrhy výuky na
ZS (s uvedením jmen
vyučujících) v sídle vysoké školy
i na všech pobočkách, kde je
výuka uskutečňována

Zdržel se: 0

Usnesení č. 65/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o rozvrhy výuky
na aktuální LS (s uvedením jmen vyučujících) v sídle vysoké
školy i na všech pobočkách, kde je výuka uskutečňována.
Rada NAÚ současně upozorňuje, že údaje uvedené
v předložených rozvrzích výuky na ZS jsou v mnoha případech
nečitelné. Vzhledem k tomuto nedostatku nebylo možné
provést posouzení předložené kontrolní zprávy. Rada NAÚ
žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do
30. dubna 2018.

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola/Fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Studijní program
Fytotechnika

Typ
NMgr.

Studijní obor
Biotechnologie
rostlin

Vyžád.
02-16

Obsah
prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Zemědělská
specializace

Bc.

Provoz techniky

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Zemědělská
specializace

NMgr.

Automobilová
doprava

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a v souladu s § 21
odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách požaduje předložit
informaci formou kontrolní zprávy, která potvrdí přislíbené
prodloužení pracovních smluv, do 31. srpna 2019. Rada NAÚ
dále upozorňuje na potřebu posílit publikační činnost
vyučujících, kteří zajišťují výuku v rámci studijního oboru.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a v souladu s § 21
odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách požaduje předložit
informaci formou kontrolní zprávy obsahující přehled
akademických pracovníků zajišťujících vzdělávací činnost
v dané studijním oboru (v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci) do 31. srpna 2019. Rada NAÚ současně
doporučuje věnovat otázce personálního zajištění vzdělávací
činnosti adekvátní pozornost odpovídající naplňování
standardů obsažených v Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., ze
dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém
školství. Rada NAÚ dále upozorňuje, že výše uvedený
požadavek na předložení doplněné kontrolní zprávy nezbavuje
vysokou školu plnit povinnost v souladu s Metodickým
materiálem Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství
k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při
uskutečňování akreditovaných činností (usnesení Rady NAÚ č.
60/2017).
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a v souladu s § 21
odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách požaduje předložit
informaci formou kontrolní zprávy obsahující přehled
akademických pracovníků zajišťujících vzdělávací činnost
v dané studijním oboru (v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci) do 31. srpna 2019. Rada NAÚ současně
doporučuje věnovat otázce personálního zajištění vzdělávací
činnosti adekvátní pozornost odpovídající naplňování
standardů obsažených v Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., ze
dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém
školství. Rada NAÚ dále upozorňuje, že výše uvedený
požadavek na předložení doplněné kontrolní zprávy nezbavuje
vysokou školu plnit povinnost v souladu s Metodickým
materiálem Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství
k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při
uskutečňování akreditovaných činností (usnesení Rady NAÚ č.
60/2017).

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Zemědělská
specializace

NMgr.

Provoz techniky

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Zootechnika

NMgr.

Živočišné
biotechnologie

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a v souladu s § 21
odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách požaduje předložit
informaci formou kontrolní zprávy obsahující přehled
akademických pracovníků zajišťujících vzdělávací činnost
v dané studijním oboru (v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci) do 31. srpna 2019. Rada NAÚ současně
doporučuje věnovat otázce personálního zajištění vzdělávací
činnosti adekvátní pozornost odpovídající naplňování
standardů obsažených v Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., ze
dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém
školství. Rada NAÚ dále upozorňuje, že výše uvedený
požadavek na předložení doplněné kontrolní zprávy nezbavuje
vysokou školu plnit povinnost v souladu s Metodickým
materiálem Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství
k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při
uskutečňování akreditovaných činností (usnesení Rady NAÚ č.
60/2017).
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a v souladu s § 21
odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách požaduje předložit
informaci formou kontrolní zprávy, která potvrdí přislíbené
prodloužení pracovních smluv, do 31. srpna 2019. Rada NAÚ
dále upozorňuje na potřebu posílit publikační činnost
vyučujících (včetně profesorů), kteří zajišťují výuku v rámci
studijního oboru.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 66/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Technická univerzita
v Liberci,
Fakulta umění a
architektury

Studijní program
Design

Typ
Bc.

Studijní obor
Design prostředí

Vyžád.
08-17
(04-12)

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru (08-17
vyžádána kontrolní zpráva o
odstranění nedostatků v
personálním zabezpečení
studijního oboru /v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci; včetně přílohy C-I
obou nově jmenovaných
vedoucích ateliérů/)
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a v souladu s § 21
odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách požaduje předložit
informaci formou kontrolní zprávy o profesním růstu
(habilitačních řízení) vedoucích ateliérů (v rozsahu přílohy C-I
žádosti o akreditaci) do 31. března 2019.

Technická univerzita
v Liberci,
Fakulta umění a
architektury

Design

P: 12
K: 7
Schváleno.


NMgr.

Pro: 12

Design prostředí

08-17
(04-12)

personální zabezpečení
studijního oboru (08-17
vyžádána kontrolní zpráva o
odstranění nedostatků v
personálním zabezpečení
studijního oboru /v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci; včetně přílohy C-I
obou nově jmenovaných
vedoucích ateliérů/)

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a v souladu s § 21
odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách požaduje předložit
informaci formou kontrolní zprávy o profesním růstu
(habilitačních řízení) vedoucích ateliérů (v rozsahu přílohy C-I
žádosti o akreditaci) do 31. března 2019.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 67/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Masarykova univerzita,
Filozofická fakulta

Studijní program
Psychologie

Typ
Bc.

Studijní obor
Psychologie
(jednooborové)

Vyžád.
08-17
(05-14)

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru; AK dále
upozornila na nezbytné posílení
personálního zabezpečení
studijního oboru kmenovými
vyučujícími z Psychologického
ústavu FF MU mladšího a
středního věku s odpovídající
publikační činností (08-17
vyžádáno doplnění o úplné
údaje o personálním
zabezpečení /v rozsahu přílohy
B-IIa a C-I žádosti o akreditaci/)
prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Agrobiologie

Bc.

Fytotechnika

02-16

Fytotechnika

NMgr.

Fytotechnika

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Chemie a technologie
potravin

Bc.

Technologie
potravin

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Chemie a technologie
potravin

NMgr.

Ekotrofologie

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Chemie a technologie
potravin

NMgr.

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Chemie a technologie
potravin

NMgr.

Jakost a zdravotní
nezávadnost
potravin
Technologie
potravin

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Technologie odpadů

Bc.

Odpadové
hospodářství

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zemědělská
specializace

Bc.

Agroekologie

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zemědělská
specializace

Bc.

Pozemkové úpravy
a ochrana půdy

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zemědělská
specializace

NMgr.

Agroekologie

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zemědělská
specializace

NMgr.

Rozvoj venkova

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zemědělská
specializace

NMgr.

Rozvoj venkova

02-16

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Zemědělská
specializace,
Agricultural
Specialization
Zemědělské
inženýrství

NMgr.

Všeobecné
zemědělství,
General Agriculture

02-16

změny v SZZk (vynětí povinně
volitelného předmětu Základy
správního práva), publikační
činnost vyučujících včetně
garanta studijního oboru
prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Bc.

Agrobyznys

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zemědělské
inženýrství

NMgr.

Agrobyznys

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zootechnika

NMgr.

Krmivářství

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zootechnika

NMgr.

Zootechnika

02-16

prodloužení pracovních smluv
klíčových vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Univerzita Hradec
Králové,
Filozofická fakulta

Sociologie

Bc.

Sociologie obecná a
empirická

01-16

Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně,
Fakulta aplikované
informatiky

Inženýrská
informatika,
Engineering
Informatics

NMgr.

Integrované
systémy v
budovách,
Integrated Systems
in Buildings

08-17
(04-14)

Veterinární a
farmaceutická
univerzita Brno, Fakulta
veterinární hygieny a
ekologie
Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta managementu
v Jindřichově Hradci

Veterinární hygiena a
ekologie

Bc.

Zdravotní
nezávadnost a
kvalita potravin v
gastronomii

05-15

Ekonomika a
management

Bc.

Management

04-17
(01-16)

odstranění zmíněných
nedostatků (personální
zabezpečení nevytvářelo
perspektivu dalšího rozvoje
studijního oboru, což bylo patrné
zejména v oblasti výuky
klíčových teoretických a
metodologických předmětů; Oba
docenti, kteří zajišťovali výuku
těchto předmětů, byli
v seniorském věku; jeden z nich
měl navíc hlavní pracovní poměr
na jiné fakultě; na pracovišti
chyběli mladší vyučující
s perspektivou habilitace
v blízké budoucnosti)
výzkumné projekty vztahujících
se k oboru (08-17 vyžádáno
doplnění o přehled řešených
grantů a projektů získaných od
roku 2014 pro vědeckou,
výzkumnou a další tvůrčí činnost
v příslušné oblasti vzdělávání
(ve struktuře dle přílohy C-II
žádosti o akreditaci). Zejména je
třeba vyjasnit roli fakulty při
realizaci výzkumných grantů a
projektů a specifikovat zdroj
financování, tj. poskytovatele
grantu)
realizace studijního oboru,
personální zabezpečení a
případné úpravy studijního
oboru

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

velké množství vyučovaných
profilujících předmětů, ve
kterých jejich vyučující
nepublikují k přednášenému
předmětu (z povinných
předmětů např. Ekonomie pro
manažery, Ekonomika,
Management – vyučující má 0,5
úvazek a poslední publikace
v roce 2008, Management
projektu, Manažerské

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje
vysokou školu na potřebu zaměřit se na získávání a realizaci
standardních vědeckých grantů a projektů souvisejících se
zaměřením studijního oboru jako příjemce a institucionální
řešitel.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Vysoká škola
mezinárodních a
veřejných vztahů
Praha, o.p.s

Mezinárodní a
veřejné vztahy

Bc.

Mezinárodní vztahy
a diplomacie

10-17

Vysoká škola
mezinárodních a
veřejných vztahů
Praha, o.p.s

Mezinárodní a
veřejné vztahy

NMgr.

Mezinárodní a
diplomatická studia

10-17

dovednosti, Právo pro
manažery, Marketing; z povinně
volitelných pak Finanční
management, Management
lidských zdrojů II., Marketingová
komunikace a marketingový
výzkum) (04-17 vyžádána nová
kontrolní zpráva o odstranění
uvedených nedostatků: počet
nových publikací nelze
považovat za dostatečný, mj.
proto, že jde o kolektivní
publikace pracovníků
vykazované jednotlivými
vyučujícími po částech; velmi
často jsou uváděny publikace,
které byly publikovány na
konferencích nezařazených
v příslušných databázích;
vyučující předmětu Ekonomie
pro manažery nepublikují k
přednášenému předmětu;
vyučující předmětu Právo pro
manažery nevykazuje od r. 2015
žádnou novou publikaci;
vyučující předmětu Management
lidských zdrojů II vykazují pouze
jedinou novou publikaci –
spoluautorství článku v časopise
nehodnoceném podle aktuální
Metodiky hodnocení výsledků
výzkumných organizací;
spoluautorem je vyučující, který
má nízký úvazek)
odstranění nedostatků v garanci
studijního oboru (obdobně dle
standardů pro garanty studijních
programů na základě platných
Standardů pro akreditace;
v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci)
odstranění nedostatků v garanci
studijního oboru (obdobně dle
standardů pro garanty studijních
programů na základě platných
Standardů pro akreditace;
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Vysoká škola technická
a ekonomická
v Českých Budějovicích

Ekonomika a
management

P: 11
K: 6
Schváleno.


Bc.

Pro: 11

Ekonomika podniku

Proti: 0

09-17
(02-16)

v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci)
personální a kvalifikační růst
vyučujících mladší a střední
generace; AK dále upozornila na
nutnou aktualizaci studijní
literatury a rozvoj studijních opor
pro kombinovanou formu studia,
které vykazovaly velmi
nejednotnou úroveň (09-17
vyžádáno doplnění o úplné
údaje o personálním
zabezpečení dle stavu v zimním
semestru aktuálního
akademického roku /v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci/ a o vysvětlení, co
vysoká škola rozumí pojmem
„příprava na habilitační řízení“,
respektive, aby vyjasnila, kolik
vyučujících, podílejících se na
uskutečňování studijního oboru,
již zahájilo habilitační řízení;
Rada NAÚ dále požádá o
zpřístupnění studijních opor pro
kombinované studium)

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 68/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Slezská univerzita
v Opavě,
Fakulta veřejných
politik v Opavě

Studijní program
Sociální politika a
sociální práce

P: 11
K: 6
Schváleno.

Pro: 11

Typ
Bc.

Studijní obor
Veřejná správa a sociální práce

Proti: 0

Obsah
změna garanta studijního oboru

Zdržel se: 0
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o podrobné údaje o
novém garantovi studijního oboru (v rozsahu přílohy C-I
žádosti o akreditaci) do 30. dubna 2018.



Usnesení č. 69/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Filozofická fakulta

Studijní program
Filologie

P: 11
K: 6
Schváleno.


Typ
Bc.

Pro: 11

Studijní obor
Korejština pro hospodářskou
praxi (jednooborové)

Proti: 0

Obsah
změna garanta studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o garanci
studijního oboru ve školním roce 2018/19 s ohledem na
skutečnost, že pracovně právní vztah nového garanta na
vysoké škole je uzavřen pouze do konce letního semestru
školního roku 2017/18. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
informace do 31. května 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 70/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola
regionálního rozvoje a
Bankovní institut –
AMBIS, a. s.

Studijní program
Bezpečnostní
management v
regionech

Typ
Bc.

Studijní obor

Obsah
navýšení počtu přijímaných
uchazečů ke studiu

Vysoká škola
regionálního rozvoje a
Bankovní institut –
AMBIS, a. s.

Ekonomika a
management

Bc.

Ekonomika a management
podniku

navýšení počtu přijímaných
uchazečů ke studiu

Vysoká škola
regionálního rozvoje a
Bankovní institut –
AMBIS, a. s.

Regionální rozvoj

Bc.

Management rozvoje měst a
regionů

navýšení počtu přijímaných
uchazečů ke studiu
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o aktuálním
počtu studentů přijatých ke studiu a o předpokládaných
počtech přijímaných studentů (v následujícím období), v obou
případech s uvedením počtů v hlavním sídle vysoké školy a na
jednotlivých pobočkách, kde je výuka uskutečňována. Rada
NAÚ žádá o předložení doplněné informace do
30. dubna 2018.
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje: 1) o
meziročním nárůstu počtu studentů ve studijním oboru (včetně
srovnání aktuálního stavu se stavem uváděným v žádosti o
akreditaci), 2) o rozložení uvedeného počtu mezi hlavní sídlo
vysoko školy a jednotlivé pobočky, kde je výuka
uskutečňována, 3) o personální zajištění výuky uváděného
počtu studentů na jednotlivých pobočkách, kde je výuka
uskutečňována (v rozsahu přílohy B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace
do 30. dubna 2018.
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o
předpokládaných počtech přijímaných studentů s uvedením
počtů v hlavním sídle vysoké školy a na jednotlivých

Vysoká škola
regionálního rozvoje a
Bankovní institut –
AMBIS, a. s.

Regionální rozvoj

P: 11
K: 6
Schváleno.


NMgr.

Pro: 11

Management rozvoje měst a
regionů

Proti: 0

navýšení počtu přijímaných
uchazečů ke studiu

pobočkách, kde je výuka uskutečňována. Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné informace do 30. dubna 2018.
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o
předpokládaných počtech přijímaných studentů s uvedením
počtů v hlavním sídle vysoké školy a na jednotlivých
pobočkách, kde je výuka uskutečňována. Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné informace do 30. dubna 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 71/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Akademie múzických
umění v Praze,
Divadelní fakulta
Akademie múzických
umění v Praze, Hudební
a taneční fakulta
Akademie múzických
umění v Praze, Hudební
a taneční fakulta
Akademie múzických
umění v Praze, Hudební
a taneční fakulta
Akademie múzických
umění v Praze, Hudební
a taneční fakulta
Akademie múzických
umění v Praze, Hudební
a taneční fakulta
České vysoké učení
technice v Praze,
Fakultabiomedicínského
inženýrství
Masarykova univerzita,
Ekonomicko-správní
fakulta

Studijní program
Dramatická umění

Typ
Bc.

Studijní obor
Produkce

Obsah
změna garanta studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Taneční umění

Bc.

Nonverbální divadlo

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Taneční umění

NMgr.

Nonverbální divadlo

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Hudební umění

Bc.

Hudební teorie

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Hudební umění

Dr.

Hudební teorie

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Hudební umění

NMgr.

Hudební teorie

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ochrana obyvatelstva

Bc.

Plánování a řízení krizových
situací

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ekonomické teorie,
Economic Theory

Dr.

Ekonomie,
Economics

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
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Masarykova univerzita,
Ekonomicko-správní
fakulta

Masarykova univerzita,
Právnická fakulta
Masarykova univerzita,
Právnická fakulta
Masarykova univerzita,
Právnická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Filozofická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Filozofická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova,
1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova,
2. lékařská fakulta
Univerzita Karlova,
3. lékařská fakulta
Univerzita Karlova,
Evangelická teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Evangelická teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Evangelická teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Evangelická teologická

Finance a účetnictví,
Finance and
Accounting,
Finanzwesen und
Rechnungswesen
Právní specializace

Dr.

Finance,
Finance,
Finanzwesen

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Bc.

Vyšší justiční úředník

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Veřejná správa

Bc.

změna garanta studijního oboru

Právo a právní věda

Mgr.

Teorie a praxe trestního a
správního procesu
Právo

Historické vědy

Bc.

Archivnictví a spisová služba

změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního oboru

Politologie

Bc.

Politologie (dvouoborové)

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Specializace v
pedagogice

Bc.

Popularizace hudby a
organizace hudebního života

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje posílit
publikační činnost nového garanta tak, aby přesahovala
fakultní rozměr.

Farmakologie a
toxikologie
Farmakologie a
toxikologie
Farmakologie a
toxikologie
Teologie

Dr.

Dr.

Biblická teologie

změna garanta studijního oboru
(10-17 vyžádáno doplnění o
vyjasnění délky trvání
pracovního poměru nové
garantky. Údaje o době, na
kterou je s novou garantkou
sjednán pracovně právní vztah
se v předložených materiálech a
v databázi REDOP rozcházejí)
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu

Teologie

Dr.

Historická a systematická
teologie

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Teologie

Dr.

Historická teologie a teologie
náboženství

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Teologie

Dr.

Praktická a ekumenická teologie
e teologická etika

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.
Dr.
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

fakulta
Univerzita Karlova,
Evangelická teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova,
Husitská teologická
fakulta
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální
fakulta
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální
fakulta
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální
fakulta

Teologie

Dr.

Systematická a praktická
teologie

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Mediální a
komunikační studia
Specializace v
pedagogice

Bc.

Marketingová komunikace a
public relations
Sociální pedagogika

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního oboru

Fyzika,
Physics

NMgr.

Meteorologie a klimatologie,
Meteorology and Climatology

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a důrazně upozorňuje
na nutnost redukce výše úvazků nové garantky tak, aby jejich
celkový součet odpovídal standardům.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Informatika

Bc.

Informatika se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové)

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Informatika,
Computer Science

Bc.

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální
fakulta

Informatika,
Computer Science

Bc.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální
fakulta
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální
fakulta

Informatika

Bc.

Obecná informatika
(jednooborové),
General Computer Science
(jednooborové)
Obecná informatika
(jednooborové),
General Computer Science
(jednooborové)
Programování (jednooborové)

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Informatika,
Computer Science

Bc.

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální
fakulta

Informatika,
Computer Science

Bc.

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální
fakulta
Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Informatika

Bc.

Programování a softwarové
systémy (jednooborové),
Programming and Software
Systems (jednooborové)
Softwarové a datové inženýrství
(jednooborové),
Software and Data Engineering
(jednooborové)
Správa počítačových systémů
(jednooborové)

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Specializace
v pedagogice,
Specialization in
Education
Specializace v
pedagogice

Bc.

Anglický jazyk se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové),
English Language Oriented at
Education (dvouoborové)
Chemie se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové)

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního oboru
(09-17 Rada NAÚ vyjádřila
nesouhlas s navrženou změnou
garanta studijního oboru, neboť

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Bc.

Bc.
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Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Fakulta zdravotnických
věd
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Filozofická fakulta
Univerzita Pardubice,
Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice,
Fakulta filozofická

Zoologie (jednooborové),
Zoology (jednooborové)
Fyzioterapie

nový garant nesplňoval
standardy pro daný typ
studijního programu – dle
REDOPu neměl na vysoké
škole uzavřený pracovně právní
vztah v rozsahu plného úvazku)
změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Biologie,
Biology
Specializace ve
zdravotnictví

NMgr.

Teorie a dějiny
výtvarných umění

Dr.

Teorie a dějiny výtvarných
umění

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Filologie

Bc.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Historické vědy

Bc.

Slavistická studia zemí
Evropské unie (dvouoborové)
Historicko-literární studia

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

P: 11
K: 6
Schváleno.

Pro: 11

Bc.

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 5 Různé
a) Místopředsedkyně ČKR doc. Němcová pozdravila přítomné členy Rady NAÚ. Zároveň doc.
Němcová informovala přítomné o diskuzi, která v ČKR proběhla nad doporučením Rady NAÚ
zohledňovat doporučení Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na
vysokých školách a některými problematickými body v dokumentu této Asociace. Předseda
NAÚ v reakci na to upřesnil, že toto doporučení má charakter vodítka pro vysoké školy, jak
k dané problematice přistupovat a zdůraznil jeho nezávazný charakter.
b) Rada NAÚ znovu obšírně diskutovala závěry vyplývající ze studie Místní časopisy ve Scopusu
(viz:
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_17_2017_Mistni_casopisy_ve_Scopusu/mobile/index.html)
a jejich případné důsledky pro činnost NAÚ. Členové Rady NAÚ se shodli revokovat bod 6b)
zápisu z lednového zasedání Rady NAÚ a pokračovat v další diskuzi o této problematice.


Usnesení č. 72/2018:
Rada NAÚ ruší bod 6b) zápisu z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného
dne 18. ledna 2018.
P: 10
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
c) Rada NAÚ projednala žádost doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. (oblast vzdělávání č. 17
Matematika a č. 30 Učitelství) a prof. PhDr. Hany Vykopalové, CSc. (oblast vzdělávání č. 2
Bezpečnostní obory) o vyřazení ze Seznamu hodnotitelů před uplynutím doby, na niž byli
zapsáni.



Usnesení č. 73/2018:
Rada NAÚ podle § 83e odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), schvaluje vyřazení doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.
a prof. PhDr. Hany Vykopalové, CSc. ze Seznamu hodnotitelů k 1. dubnu 2018, a to na základě jejich
žádostí.
P: 11
K: 6
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
d) Ve věci námitky podjatosti členů hodnoticí komise NAÚ ustanovené pro posouzení žádosti
o akreditaci pěti bakalářských, pěti navazujících magisterských a dvou doktorských studijních
programů, kterou podala Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., předseda Akreditačního úřadu po
uvážení všech okolností podle čl. 29 odst. 12 Statutu NAÚ odvolal z hodnoticích komisí tři
hodnotitele, kteří jsou pracovníky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
v Praze, které se sdělení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., týkalo. Další dva hodnotitelé, proti
kterým byla vznesena námitka podjatosti, jsou z jiné fakulty VŠE. Tyto dva hodnotitele předseda
NAÚ z hodnoticích komisí neodvolal a podle čl. 29 odst. 12 Statutu NAÚ předložil věc Radě
NAÚ k rozhodnutí, zda je z předmětných hodnoticích komisí odvolat a Metropolitní univerzitě
Praha, o.p.s., tak vyhovět, nebo zda je jako členy příslušných hodnoticích komisí ponechat.



Usnesení č. 74/2018:
Rada NAÚ schvaluje ponechání dvou hodnotitelů z Vysoké školy ekonomické v Praze jmenovaných
do hodnoticí komise k žádostem Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., o udělení akreditace, vůči
kterým Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., vznesla námitku podjatosti, a kteří nepůsobí na Fakultě
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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e) Člen Rady NAÚ MUDr. Fontana vznesl dotaz ohledně problematiky dostudování stávajících
studentů. Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek zrekapituloval kroky, které NAÚ dosud v této věci
učinil, přípravu metodiky zjednodušující „převody“ stávajících studentů do nově akreditovaných
studijních programů (společně s MŠMT), svolání společného jednání s reprezentacemi vysokých
škol a MŠMT v této věci a další iniciativy. Aktuálně by nejlepším řešením bylo velmi rychlé
schválení technické novely zákona č. 137/2016 Sb., kterou by se akreditace dosavadních
studijních programů prodloužila na dostudování.
Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.
Zapsali: Petr Novák, Dita Tarbajová, Petr Tvrdý, Martina Vidláková
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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