Zápis ze 7. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 19. července 2018

Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda),
JUDr. Ivan Barančík (místopředseda), MUDr. Josef Fontana, prof. Libor Grubhoffer,
doc. Iva Málková, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš Pavelka,
prof. Jaroslav Petr, prof. Jindřich Petruška, prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr
prof. Dušan Lužný, Radek Špicar, M.Phil.
Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Eva Hajduková, PhDr. Petr Novák, PhDr. Jiří
Smrčka, Mgr. Dita Tarbajová, PhDr. Petr Tvrdý, Mgr. Zora Valášková,
Martina Vidláková, MSc. – při projednávání bodů 2 a 3 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 sedmém řádném zasedání Rady
NAÚ v roce 2018. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1.
2.
3.
4.
▪

Zahájení a schválení programu
Správní řízení
Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Různé

Usnesení č. 251/2018:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 12 Kvorum (K): 7
Pro: 12
Schváleno.

Ad 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Správní řízení

Bod programu uvedl a řídil předseda NAÚ prof. Labík.
a) Rada NAÚ se zabývala žádostmi o udělení či prodloužení doby platnosti akreditace studijním
programům. Dané žádosti byly předloženy hodnoticím komisím k posouzení. Na základě
stanovisek hodnoticích komisí vypracovali zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání své
zprávy. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticích komisí se ve většině případů shodovaly
v návrhu akreditaci udělit, v případě usnesení č. 255/2018 a č. 258/2018 navrhl alespoň jeden ze
zpravodajů akreditaci neudělit. Následně byly vysoké školy vyrozuměny o možnosti nahlédnout
do správních spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Z dotčených vysokých škol využily
možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí Soukromá vysoká škola ekonomická
Znojmo, s.r.o., Unicorn College s.r.o., a Západočeská univerzita v Plzni. 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.
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▪

Usnesení č. 252/2018:
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 Matematika
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Mathematics se standardní dobou studia 3 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 školách), ve znění pozdějších předpisů,
do oblasti vzdělávání Matematika, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Ostravské
univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující informaci o doplnění relevantních
informací na internetových stránkách vysoké školy pro anglicky mluvící studenty o studijních
programech uskutečňovaných v anglickém jazyce. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené
kontrolní zprávy do 31. prosince 2018.

▪

Usnesení č. 253/2018:
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
Matematika se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a akademicky
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Mathematics 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 školách),
ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Matematika, pro uskutečňování
Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity je ve smyslu § 46 odst. 5 zákona
o vysokých školách oprávněna po tuto dobu přiznávat ve výše uvedených studijních programech
akademický titul RNDr.
P: 11
K: 6
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující informaci o doplnění relevantních
informací na internetových stránkách vysoké školy pro anglicky mluvící studenty o studijních
programech uskutečňovaných v anglickém jazyce. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené
kontrolní zprávy do 31. prosince 2018.

▪

Usnesení č. 254/2018:
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 doktorskému studijnímu programu Matematika se standardní dobou studia 4 roky,
formou studia prezenční a doktorskému studijnímu programu Mathematics se standardní dobou
studia 4 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 školách), ve znění
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pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Matematika, pro uskutečňování Přírodovědeckou
fakultou Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující informaci o doplnění relevantních
informací na internetových stránkách vysoké školy pro anglicky mluvící studenty o studijních
programech uskutečňovaných v anglickém jazyce. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené
kontrolní zprávy do 31. prosince 2018.
▪

Usnesení č. 255/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 písm. b) 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,
zamítá žádost Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo, s.r.o., a neuděluje akreditaci
profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Účetnictví a finanční řízení podniku
se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování
Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, s.r.o.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Skladba studijního plánu, včetně vymezení studijních předmětů profilujícího základu
a základních teoretických studijních předmětů není v souladu s profilem studijního programu,
cíli studia a profilem absolventa. Odborné studijní praxe nejsou zajištěny odpovídajícím
způsobem. Tvůrčí činnost vysoké školy v oblasti vzdělávání Ekonomické obory není
dostatečná a nesouvisí se zaměřením studijního programu na účetnictví a finanční řízení
podniku.

▪

Usnesení č. 256/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. a)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Aplikovaná ekonomie a analýza dat se standardní dobou studia 2,5 let 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 Unicorn College s.r.o., na dobu 5 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ uděluje akreditaci na kratší dobu z důvodu, že se akreditace tohoto studijního
programu uděluje vysoké škole poprvé, přičemž vysoká škola doposud žádné navazující
magisterské studijní programy neuskutečňovala.

▪

Usnesení č. 257/2018:
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
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akreditaci profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Sociální práce 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 Sociální práce,
pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
▪

Usnesení č. 258/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. a)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Územní plánování se standardní dobou studia 1,5 let 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
Stavebnictví, pro uskutečňování Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, na
dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6
Pro: 9
Proti: 1
Zdržel se: 1
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ uděluje akreditaci na kratší dobu z důvodu, že se akreditace tohoto studijního
programu uděluje vysoké škole poprvé. Zároveň bude možné ověřit, zda absolventi
předmětného studijního programu budou moci, podobně jako absolventi odpovídajícího
bakalářského studijního programu, vykonávat regulovanou činnost schvalovanou Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků.

b) Rada NAÚ se dále zabývala žádostmi vysokých škol, které tyto vysoké školy vzaly zpět.
Rada NAÚ se nejprve zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Analytická chemie pro uskutečňování
Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí
komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast
vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěr 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 9. července 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. 259/2018:
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 Ostravské univerzity o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu
magisterskému studijnímu programu Analytická chemie se standardní dobou studia 2 roky
formou studia prezenční pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Chemie pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou
Ostravské univerzity. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě
stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou
zprávu. Zpráva zpravodaje i závěr 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 9. července 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. 260/2018:
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 Ostravské univerzity o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Chemie se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční pro
uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk pro
uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Žádost byla předložena
k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj
pro příslušnou oblast vzdělávání svoji 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 28. června 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. 261/2018:
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
Univerzity Hradec Králové o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk se standardní dobou studia
3 roky formou studia prezenční pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk pro
uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Žádost byla předložena
k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj
pro příslušnou oblast vzdělávání svoji 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 28. června 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. 262/2018:
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
Univerzity Hradec Králové o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk se standardní dobou
studia 3 roky formou studia prezenční pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity
Hradec Králové.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk pro
uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Žádost byla předložena
k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj
pro příslušnou oblast vzdělávání svoji 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 28. června 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. 263/2018:
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
Univerzity Hradec Králové o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk se standardní dobou studia
3 roky formou studia prezenční pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk pro
uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Žádost byla předložena
k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj
pro příslušnou oblast vzdělávání svoji 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 28. června 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. 264/2018:
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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
Univerzity Hradec Králové o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk se standardní dobou studia
3 roky formou studia prezenční pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání pro uskutečňování Pedagogickou fakultou
Univerzity Hradec Králové. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě
stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svoji
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 12. července 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. 265/2018:
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
Univerzity Hradec Králové o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Informační
a komunikační technologie ve vzdělávání se standardní dobou studia 4 roky formou studia
prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání pro uskutečňování Přírodovědeckou
fakultou Univerzity Hradec Králové. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi.
Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání
svoji 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 12. července 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. 266/2018:
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
Univerzity Hradec Králové o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Informační
a komunikační technologie ve vzdělávání se standardní dobou studia 4 roky formou studia
prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec
Králové.
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P: 13
K: 7
Schváleno.

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke
jmenování profesorem. Daná žádost byla předložena hodnoticí komisí k posouzení. Na základě
stanoviska hodnotící komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svoji
zprávu. Zpráva zpravodaje i závěr hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci udělit.
Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, přičemž této možnosti nevyužila. Po projednání předložených
materiálů a obšírné diskuzi Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci.
▪

Usnesení č. 267/2018:
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 Teorie
a dějiny novější české literatury pro uskutečňování Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Bod programu dále řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek.
d) Rada NAÚ se dále zabývala návrhem na 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. Rada NAÚ schválila zahájení řízení vedené z moci úřední ve věci
výše uvedeného návrhu na svém zasedání č. 3/2018 konaném dne 21. března 2018. Věc 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 omezit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna
o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Vysoká škola svého práva
nevyužila. Po projednání předložených materiálů a obšírné diskuzi Rada NAÚ přistoupila
k rozhodnutí ve věci.
▪

Usnesení č. 268/2018:
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 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 Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství českého jazyka
a literatury pro střední školy se standardní dobou studia 2 roky a formou studia prezenční
uskutečňovaného Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě Slezské univerzity v Opavě,
toto omezení spočívá v zákazu přijímat ke studiu další uchazeče.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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Stručné zdůvodnění:
Personální zajištění v oborové i pedagogicko-psychologické části studijního programu je
nedostatečné, zejména v oblasti pracovních úvazků a publikační činnosti vyučujících. Slabá je i
celková výzkumná činnost vysoké školy související s tímto studijním programem.
e) Rada NAÚ se zabývala žádostí Univerzity Pardubice o institucionální akreditaci pro 6 oblastí
vzdělávání. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ byla ustavena hodnoticí komise, složená
z předsedy hodnoticí komise, dílčí komise pro institucionální prostředí a 6 dílčích komisí pro
jednotlivé oblasti vzdělávání. V období od 30. dubna do 1. června 2018 probíhaly na rektorátu
a součástech Univerzity Pardubice povinné návštěvy dílčích komisí. Poté všechny dílčí
hodnoticí komise vypracovaly svá stanoviska, která byla odhlasována členy jednotlivých komisí
a řádně doručena NAÚ. Následně předseda hodnoticí komise vypracoval stanovisko hodnoticí
komise jako celku, jehož nedílnou přílohou jsou stanoviska dílčích komisí. Toto stanovisko bylo
všem členům hodnoticí komise zasláno k projednání per rollam. Stanovisko dílčí komise bylo
přijato většinou 21 hlasů (0 hlasů bylo proti návrhu, 8 hodnotitelů se zdrželo hlasování).
Hodnoticí komise navrhla udělit Univerzitě Pardubice institucionální akreditaci pro všechny
oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů, o které Univerzita
Pardubice požádala, s výjimkou doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání
Ekonomické obory a doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání Zdravotnické
obory.
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 Pardubice
institucionální akreditaci udělit, s povinností kontrolní zprávy.
Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělit Univerzitě Pardubice
institucionální akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy
studijních programů, o které Univerzita Pardubice požádala, s výjimkou doktorského typu
studijních programů v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory.
Poté byla Univerzita Pardubice vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu
a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Rektor Univerzity Pardubice zaslal dne 13. července
2018 své vyjádření ke správnímu spisu.
Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajských zpráv následovala obšírná
diskuze. Výsledkem této diskuze a komparativního hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání
byl návrh, aby se hlasovalo o usnesení, kterým nebude institucionální akreditace udělena
v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory pro doktorský typ studijních programů, v ostatních
oblastech vzdělávání udělena bude, s povinností kontrolní zprávy v oblastech vzdělávání
Ekonomické obory, Historické vědy a Informatika. Kontrolní zpráva bude dále vyžádána
v souvislosti s institucionálním prostředím vysoké školy.
▪

Usnesení č. 269/2018:
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 Pardubice institucionální akreditaci pro
a) oblast vzdělávání Doprava a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
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b) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
c) oblast vzdělávání Historické vědy a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
d) oblast vzdělávání Chemie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
e) oblast vzdělávání Informatika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
f) oblast vzdělávání Zdravotnické obory a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ
studijních programů,
II. neuděluje podle § 81a odst. 4 písm. a) a e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Univerzitě Pardubice
institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Zdravotnické obory a v jejím rámci doktorský
typ studijních programů.
P: 13
K: 7
Schváleno.

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ konstatuje, že v případě doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání
Zdravotnické obory jsou hlavními důvody neudělení institucionální akreditace nedostatečné
personální zabezpečení, nedostatečná vědecká činnost akademických pracovníků podílejících se
na vzdělávání v doktorském studijním programu, neodpovídající rozsah a zaměření vědecké
činnosti a nedostatečná spolupráce s praxí, která není primárně zaměřena do dané oblasti
vzdělávání.
Poznámka:
A) Institucionální prostředí
Doporučení pro vedení vysoké školy:
- v samostatné normě specifikovat vnitřní standardy pro studijní programy Univerzity
Pardubice odpovídající jak celostátním standardům, tak prioritám Univerzity Pardubice,
- zvážit úpravu vymezení Rady pro vnitřní hodnocení, aby bylo zaručeno (deklarováno)
zastoupení skupin příbuzných oblastí vzdělávání uskutečňovaných na Univerzitě Pardubice;
snížit důraz na hledisko zastoupení vedení fakult ve prospěch konstrukce Rady pro vnitřní
hodnocení jako odborného, plně samostatného samosprávného akademického orgánu,
- konkretizovat vymezení vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality v normách
navazujících na příslušný vnitřní předpis,
- realizovat předpokládaná hodnocení v rámci hodnocení výsledků tvůrčí činnosti,
- zveřejnit vnitřní normy, popř. alespoň klíčové z nich, a zveřejňovat zápisy
z jednání samosprávných akademických orgánů a klíčových poradních orgánů Univerzity
Pardubice a součástí Univerzity Pardubice,
- zvážit úpravu problematických nebo nejasných ustanovení ve vnitřních předpisech
Univerzity Pardubice,
- pravidelně vyhodnocovat plnění strategických cílů (a naplňování klíčových indikátorů)
obsažených ve strategickém záměru a s přihlédnutím k tomuto vyhodnocení koncipovat
každoroční plány realizace strategického záměru,
- koncipovat Etický kodex tak, aby se prokazatelně vztahoval na všechny zaměstnance
a studenty vysoké školy, a zřídit Etickou komisi, které by bylo možné podávat podněty
v oblasti etického kodexu a jeho dodržování.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
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Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- normu specifikující vnitřní standardy pro studijní programy Univerzity Pardubice.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2018.
Dále Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- vyhodnocení podnětu k vymezení a složení Rady pro vnitřní hodnocení
- přehled vnitřních předpisů a navazujících norem upravujících vnitřní systém zajišťování
a hodnocení kvality a přehled realizovaných hodnocení, včetně hodnocení tvůrčí činnosti
- popis systému pravidelného vyhodnocování vývoje klíčových indikátorů a plnění
strategických cílů obsažených ve strategickém záměru
- vyhodnocení podnětu k úpravě vnitřních předpisů Univerzity Pardubice a k Etickému
kodexu, včetně zřízení Etické komise.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. července 2020.
B) Oblast vzdělávání Ekonomické obory
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- celkový přehled kvalifikačního růstu akademických pracovníků,
- celkový přehled publikační činnosti akademických pracovníků,
- celkový přehled o mezinárodní mobilitě studentů doktorského studia a akademických
pracovníků,
- celkový přehled dalších aktivit s mezinárodním rozměrem.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. července 2021.
C) Oblast vzdělávání Historické vědy
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- celkový přehled aktivit s mezinárodním rozměrem související s magisterským typem
studijních programů v oblasti vzdělávací činnosti, mezinárodní mobility, vědecké činnosti
a zapojení do mezinárodních výzkumných projektů,
- celkový přehled aktivit s mezinárodním rozměrem související s doktorským typem
studijních programů v oblasti mezinárodní mobility, vědecké činnosti, zapojení do
mezinárodních výzkumných projektů a zapojení doktorandů do vědeckých projektů
- přehled pokrytí základních tematických okruhů v případě doktorského typu studijních
programů.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. července 2022.
D) Oblast vzdělávání Informatika
Doporučení pro vedení vysoké školy:
Rada NAÚ doporučuje:
- věnovat zásadní pozornost zlepšení podmínek pro koordinovaný rozvoj vzdělávací a tvůrčí
činnosti s cílem širšího pokrytí základních tematických okruhů v dané oblasti vzdělávání,
- věnovat zvýšenou pozornost kvalitě výsledků tvůrčí činnosti s cílem zvýšit podíl
nejkvalitnějších výstupů v impaktovaných časopisech.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- přehled pokrytí základních tematických okruhů v jednotlivých typech studijních programů,
- celkový přehled vědecké a publikační činnosti akademických pracovníků.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. července 2021.
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Rada NAÚ dále projednala další doporučení pro vedení vysoké školy (bez povinnosti předložit
kontrolní zprávu) formulovaná hodnoticí komisí ve svém stanovisku, resp. zpravodajem pro
oblasti vzdělávání Zdravotnické obory v jeho zprávě, a doporučuje vysoké škole je
implementovat.
Ad 3 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.
Rada NAÚ žádá o předkládání kontrolních zpráv a informací o změnách v uskutečňování
akreditovaných činností v následující podobě:
1) kontrolní zprávy a informace o změnách v uskutečňování studijních programů:
a) kontrolní zprávy o úpravách profilu absolventa – vysoká škola předloží přílohu B-I žádosti
o akreditaci, doplněnou komentářem provedených změn,
b) kontrolní zprávy, popřípadě informace o změně v uskutečňování studijního programu,
týkající se úprav obsahu státní závěrečné zkoušky – vysoká škola předloží přílohu B-IIa,
resp. B-IIb žádosti o akreditaci, doplněnou komentářem, resp. odůvodněním provedených
změn,
c) kontrolní zprávy, popřípadě informace o změně v uskutečňování studijního programu,
týkající se úprav studijních plánů – vysoká škola předloží přílohy B-IIa a B-III žádosti
o akreditaci (přílohu B-III pouze pro studijní předměty, kde došlo ke změně), doplněné
komentářem, resp. odůvodněním provedených změn,
d) kontrolní zprávy o úpravách studijních povinností studentů doktorských studijních programů
– vysoká škola předloží přílohu B-IIb (popřípadě podle povahy věci též přílohu B-III pro
studijní předměty, kde došlo ke změně) žádosti o akreditaci, doplněnou komentářem
provedených změn,
e) kontrolní zprávy o úpravách obsahu jednotlivých studijních předmětů, o aktualizaci studijní
literatury apod. – vysoká škola předloží přílohu B-III (pro studijní předměty, kde došlo ke
změně) žádosti o akreditaci, doplněnou komentářem provedených změn,
f) kontrolní zprávy, popřípadě informace o změně v uskutečňování studijního programu,
týkající se zajištění odborné praxe – vysoká škola předloží přílohu B-IV žádosti o akreditaci,
doplněnou příslušným komentářem,
g) kontrolní zprávy o personálním zabezpečení a/nebo o publikační a další tvůrčí činnosti
vyučujících – vysoká škola předloží přílohy B-IIa (resp. v případě doktorských studijních
programů B-IIb) a C-I (všech vyučujících podílejících se na uskutečňování studijního
programu) žádosti o akreditaci, doplněné příslušným komentářem,
h) kontrolní zprávy o tvůrčí, resp. vědecké nebo umělecké činnosti pracoviště, které zajišťuje
uskutečňování studijního programu – vysoká škola předloží přílohu C-II žádosti
o akreditaci, doplněnou příslušným komentářem,
i) informace o změně garanta studijního programu1 – vysoká škola předloží přílohu C-I žádosti
o akreditaci pro osobu nového garanta studijního programu, doplněnou příslušným
komentářem,
j) informace o navýšení počtu uchazečů přijímaných ke studiu – vysoká škola předloží přílohy
B-IIa (popřípadě B-IIb v případě doktorských studijních programů), C-I a D-I žádosti
o akreditaci, doplněné odůvodněním požadované změny,

V případě změny garanta studijního oboru tvořícího součást studijního programu akreditovaného podle zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
účinném do 31. 8. 2016, se postupuje stejným způsobem.
1
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2) kontrolní zprávy a informace o změnách v uskutečňování oborů habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem:
a) kontrolní zprávy a informace o změnách v uskutečňování oborů habilitačních řízení a řízení
ke jmenování profesorem, týkající se změn požadavků na uchazeče o habilitační
řízení/řízení ke jmenování profesorem – vysoká škola předloží přílohu C-I žádosti
o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, doplněnou příslušným
komentářem, resp. odůvodněním,
b) kontrolní zprávy a informace o změnách v uskutečňování oborů habilitačních řízení a řízení
ke jmenování profesorem, týkající se personálního zabezpečení oboru habilitačního
řízení/řízení ke jmenování profesorem – vysoká škola předloží přílohy F-I (popřípadě, podle
povahy věci, F-II) a F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem, doplněné příslušným komentářem,
c) informace o změně ve složení vědecké rady vysoké školy – vysoká škola předloží přílohy
F-III a F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
doplněné příslušným komentářem (přílohu F-V přikládá vysoká škola jen v případě nově
jmenovaných interních členů vědecké rady, v případě nově jmenovaných externích členů
vědecké rady se příloha F-V přikládá pouze tehdy, kdy se jedná o členy vědecké rady ve
smyslu Přílohy k Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém
školství, část třetí, oddíl B, kapitola II, bod 8., resp. část čtvrtá, oddíl B, kapitola II, bod 6.),
d) informace o změně ve složení vědecké rady součásti vysoké školy – vysoká škola předloží
přílohy F-IV a F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem, doplněné příslušným komentářem (přílohu F-V přikládá vysoká škola jen
v případě nově jmenovaných interních členů vědecké rady, v případě nově jmenovaných
externích členů vědecké rady se příloha F-V přikládá pouze tehdy, kdy se jedná o členy
vědecké rady ve smyslu Přílohy k Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro
akreditace ve vysokém školství, část třetí, oddíl B, kapitola II, bod 8., resp. část čtvrtá, oddíl
B, kapitola II, bod 6.)
V případech zde neuvedených se postupuje podle povahy věci, s maximálním možným využitím
příloh žádosti o akreditaci.
Rada NAÚ se dále shodla na následujícím postupu ve věci kontrolních zpráv u vysokých škol
s institucionální akreditací: Na studijní programy, kterým byla udělena akreditace Akreditačním
úřadem nebo Ministerstvem školství, které patří výhradně do oblastí vzdělávání, pro něž vysoká
škola získala institucionální akreditaci, a jsou příslušného typu, se od nabytí právní moci rozhodnutí
o institucionální akreditaci již nevztahuje případná dříve stanovená povinnost předložit
Akreditačnímu úřadu kontrolní zprávu. Tyto kontrolní zprávy již projednají příslušné orgány
vysoké školy a případně přijmou příslušná opatření. O výsledcích těchto projednání či dalších
opatřeních vysoká škola souhrnně informuje Akreditační úřad, například ve zprávě o vnitřním
hodnocení a dodatcích k této zprávě.
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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. 270/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Pedagogická fakulta

Studijní program
Učitelství pro základní
školy

P: 13
K: 7
Schváleno.
▪

Typ
Mgr.

Pro: 13

Studijní obor
Učitelství pro 1.
stupeň základních
škol

Proti: 0

Vyžád.
01-18
(03-15)

Obsah
publikační a výzkumná činnost
vyučujících, ucelená sada
studijních opor (01-18 vyžádáno
zpřístupnění všech studijních
opor k předmětům uvedeným v
kontrolní zprávě a doplnění
kontrolní zprávy tím způsobem,
aby v seznamu studijních opor
užívaných při výuce jednotlivých
předmětů byl u každé opory
uveden její rozsah /počet stran,
u prezentací počet snímků,
apod./, údaj, v jakém rozsahu je
dostupná studentům v on-line
verzi prostřednictvím LMS
systému Unifor, a přímý odkaz
na text opory v LMS systému
Unifor)

Závěry NAÚ
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto
podle § 84 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje kontrolu
dodržování právních předpisů při uskutečňování
akreditovaných činností.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 271/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Pedagogická fakulta

Studijní program
Specializace v
pedagogice

Typ
Dr.

Studijní obor
Teorie vzdělávání v
bohemistice

Vyžád.
10-17

Obsah
změna garanta studijního oboru
(10-17 vyžádáno odstranění
nedostatků v garanci studijního
oboru; publikační a výzkumná
činnost nové garantky, uváděná
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního programu
a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Nová garantka
v daném studijním programu doposud nevedla žádnou
disertační práci, která by byla úspěšně obhájena. Publikační

v předložených materiálech,
neodpovídala Standardům pro
akreditace pro doktorský studijní
program; svým odborným
směřováním pak ne zcela
korespondovala se zaměřením
daného studijního oboru)

P: 13
K: 7
Schváleno.
▪

Pro: 13

činnost nové garantky jen okrajově koresponduje se
zaměřením studijního programu. Rada NAÚ proto požaduje
předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků
v garanci studijního programu do 31. prosince 2018.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 272/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Studijní program
Pedagogika

P: 12
K: 7
Schváleno.
▪

Typ
NMgr.

Pro: 12

Studijní obor
Sociální pedagogika
(jednooborové)

Vyžád.
03-16

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru

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. Personální zabezpečení i přes dílčí zlepšení
nadále vykazuje nedostatky, zejména pokud jde o kvalifikační
růst pracoviště a tvůrčí činnost. Rada NAÚ proto požaduje
předložit kontrolní zprávu obsahující informace o kvalifikačním
růstu pracoviště (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti
o akreditaci), o zapojení pracoviště do mezinárodní spolupráce
a o uskutečňované vědecko-výzkumné činnosti (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení
uvedené kontrolní zprávy do 31. července 2020.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 273/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Studijní program
Specializace v
pedagogice

Typ
Bc.

Studijní obor
Chemie se
zaměřením na
vzdělávání
(dvouoborové)

Vyžád.
03-16

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 personálním zabezpečení
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. I přes dílčí zlepšení v personálním
zabezpečení trvají některé nedostatky vytýkané Akreditační

komisí v roce 2016. Nadále přetrvává zejména problém
zajištění dlouhodobé perspektivy personálního zabezpečení
studijního oboru. Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní
zprávu o odstranění nedostatků v personálním zabezpečení
studijního programu s jeho studijním oborem do
31. srpna 2019.

P: 12
K: 7
Schváleno.
▪

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 274/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta

Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

P: 12
K: 7
Schváleno.
▪

Typ
NMgr.

Pro: 12

Studijní obor
Učitelství
všeobecně
vzdělávacích
předmětů pro
základní a střední
školy – chemie

Proti: 0

Vyžád.
03-16

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky personálním zabezpečení
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. I přes dílčí zlepšení v personálním
zabezpečení trvají některé nedostatky vytýkané Akreditační
komisí v roce 2016. Nadále přetrvává zejména problém
zajištění dlouhodobé perspektivy personálního zabezpečení
studijního oboru. Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní
zprávu o odstranění nedostatků v personálním zabezpečení
studijního programu s jeho studijním oborem do
31. srpna 2019.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 275/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství
všeobecně
vzdělávacích
předmětů pro
základní a střední
školy – ruský jazyk
(dvouoborové)

Vyžád.
03-16

Obsah
odstranění konstatovaných
nedostatků (AK konstatovala
nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
požadovala jejich odstranění.
Nebyla zajištěna perspektiva
rozvoje studijního oboru
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky personálním zabezpečení
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. I přes dílčí zlepšení v personálním
zabezpečení trvají některé nedostatky vytýkané Akreditační
komisí v roce 2016. Nadále přetrvává zejména problém
zajištění studijního programu s jeho studijním oborem

zejména ve vztahu
k habilitovaným vyučujícím. Dále
AK požadovala uvést obsah
SZZk do souladu se skladbou
povinných předmětů)

P: 10
K: 6
Schváleno.
▪

Pro: 10

habilitovanými pracovníky a to především z hlediska
dlouhodobé perspektivy. Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění nedostatků v personálním
zabezpečení studijního programu s jeho studijním oborem do
31. července 2020.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 276/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Studijní program
Pedagogika

Typ
Bc.

Studijní obor
Pedagogika
(dvouoborové)

Vyžád.
02-16

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru a kvalifikační
růst pracoviště

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Pedagogika

Bc.

Pedagogika
(jednooborové)

02-16

personální zabezpečení
studijního oboru a kvalifikační
růst pracoviště

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Pedagogika

NMgr.

Pedagogika
(dvouoborové)

02-16

personální zabezpečení
studijního oboru a kvalifikační
růst pracoviště

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Pedagogika

NMgr.

Pedagogika
(jednooborové)

02-16

personální zabezpečení
studijního oboru a kvalifikační
růst pracoviště

P: 10
K: 6
Schváleno.
▪

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 277/2018:
17

Závěry NAÚ
Tabulková část kontrolní zprávy a připojený komentář obsahují
rozporné informace. V příloze C-I (resp. v dřívějším formuláři
G) se navíc z části objevují zjevně zastaralé údaje. Rada NAÚ
proto žádá doplnění kontrolní zprávy o aktuální údaje
o personálním zabezpečení (v rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci) do 30. září 2018.
Tabulková část kontrolní zprávy a připojený komentář obsahují
rozporné informace. V příloze C-I (resp. v dřívějším formuláři
G) se navíc z části objevují zjevně zastaralé údaje. Rada NAÚ
proto žádá doplnění kontrolní zprávy o aktuální údaje
o personálním zabezpečení (v rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci) do 30. září 2018.
Tabulková část kontrolní zprávy a připojený komentář obsahují
rozporné informace. V příloze C-I (resp. v dřívějším formuláři
G) se navíc z části objevují zjevně zastaralé údaje. Rada NAÚ
proto žádá doplnění kontrolní zprávy o aktuální údaje
o personálním zabezpečení (v rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci) do 30. září 2018.
Tabulková část kontrolní zprávy a připojený komentář obsahují
rozporné informace. V příloze C-I (resp. v dřívějším formuláři
G) se navíc z části objevují zjevně zastaralé údaje. Rada NAÚ
proto žádá doplnění kontrolní zprávy o aktuální údaje
o personálním zabezpečení (v rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci) do 30. září 2018.

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Studijní program
Specializace v
pedagogice

Typ
Bc.

Studijní obor
Matematika se
zaměřením na
vzdělávání
(dvouoborové)

Vyžád.
03-16

Obsah
ucelená sada studijních opor

Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

Matematika se
zaměřením na
vzdělávání
(jednooborové)

03-16

ucelená sada studijních opor

P: 13
K: 7
Schváleno.
▪

Pro: 13

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje, že
k pedagogicko-psychologicko-didaktické části studijního
programu byla předložena pouze jedna studijní opora.
Zajištění pedagogicko-psychologicko-didaktické části
kombinované formy studia studijními oporami je tak třeba
věnovat zvýšenou pozornost.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje, že
k pedagogicko-psychologicko-didaktické části studijního
programu byla předložena pouze jedna studijní opora.
Zajištění pedagogicko-psychologicko-didaktické části
kombinované formy studia studijními oporami je tak třeba
věnovat zvýšenou pozornost.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 278/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Pedagogická fakulta

Studijní program
Pedagogika,
Education

Typ
NMgr.

Studijní obor
Předškolní
pedagogika,
Pre-primary
Education

Vyžád.
01-18
(03-15)

Obsah
ucelená sada studijních opor
(01-18 vyžádáno zpřístupnění
všech studijních opor k
předmětům uvedeným v
kontrolní zprávě a doplnění
kontrolní zprávy tím způsobem,
aby v seznamu studijních opor
užívaných při výuce jednotlivých
předmětů byl u každé opory
uveden její rozsah /počet stran,
u prezentací počet snímků,
apod./, údaj, v jakém rozsahu je
dostupná studentům v on-line
verzi prostřednictvím LMS
systému Unifor, a přímý odkaz
na text opory v LMS systému
Unifor)
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí s ohledem na to,
že vysoká škola studijní program v anglickém jazyce
neuskutečňuje. V případě, že vysoká škola zahájí
uskutečňování studijního programu v anglickém jazyce,
předloží Radě NAÚ v dostatečném předstihu ucelenou sadu
studijních opor pro kombinovanou formu studia v anglickém
jazyce.

P: 13
K: 7
Schváleno.
▪

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 279/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta

Studijní program
Ochrana obyvatelstva

Typ
NMgr.

Studijní obor
Civilní nouzová
připravenost

Vyžád.
02-16

Masarykova univerzita,
Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství estetické
výchovy
(dvouoborové)

11-17
(08-17,
04-14)

Obsah
personální zabezpečení (AK
dále doporučila věnovat
pozornost rozvoji personálního
zabezpečení studijního oboru
zejména vyučujícími mladší a
střední generace)
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky;
AK dále doporučila podstatně
posílit zaměření badatelské
činnosti na rozvoj teoretických a
výzkumných základů oboru
estetická výchova v jeho nově
koncipovaném alternativním
pojetí; vyjasnit obsah a strukturu
předmětů studia s oporou o
jasně vymezenou a teoreticky i
výzkumně zdůvodněnou
koncepci estetické výchovy (1117 vyžádáno doplnění o aktuální
studijní plán včetně profilu
absolventa a syllabů předmětů,
o údaje o personální
zabezpečení studijního oboru, o
informace o tvůrčí činnosti
pracoviště a o charakteristiku
provázanosti všech těchto
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Masarykova univerzita,
Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství estetické
výchovy
(jednooborové)

11-17
(08-17,
04-14)

hledisek s koncepcí vzdělávání
v oblasti estetické výchovy, 0817 vyžádáno doplnění kontrolní
zprávy o informace, jakým
způsobem se vysoká škola
vypořádala s doporučením
Akreditační komise vyjasnit
obsah a struktury předmětů
studia s oporou o jasně
vymezenou a teoreticky i
výzkumně zdůvodněnou
koncepci estetické výchovy)
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky;
AK dále doporučila podstatně
posílit zaměření badatelské
činnosti na rozvoj teoretických a
výzkumných základů oboru
estetická výchova v jeho nově
koncipovaném alternativním
pojetí; vyjasnit obsah a strukturu
předmětů studia s oporou o
jasně vymezenou a teoreticky i
výzkumně zdůvodněnou
koncepci estetické výchovy (1117 vyžádáno doplnění o aktuální
studijní plán včetně profilu
absolventa a syllabů předmětů,
o údaje o personální
zabezpečení studijního oboru, o
informace o tvůrčí činnosti
pracoviště a o charakteristiku
provázanosti všech těchto
hledisek s koncepcí vzdělávání
v oblasti estetické výchovy, 0817 vyžádáno doplnění kontrolní
zprávy o informace, jakým
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Univerzita Hradec
Králové,
Pedagogická fakulta

Filologie

Bc.

Jazyková a literární
kultura

11-17
(06-17,
01-16,
05-14)

způsobem se vysoká škola
vypořádala s doporučením
Akreditační komise vyjasnit
obsah a struktury předmětů
studia s oporou o jasně
vymezenou a teoreticky i
výzkumně zdůvodněnou
koncepci estetické výchovy)
ucelená sada studijních opor pro
povinné studijní předměty (1117 vyžádána kontrolní zpráva o
odstranění nedostatků ve
zpracování studijních opor /tzn.
předložení adekvátních opor/
k předmětům Česká literatura 1
a 3 a Světová literatura 1 a 2 a
povinně volitelný předmět
Literatura jako
zprostředkovatelka a projev
národních kultur; předložené
materiály k jednotlivým
předmětům byly zpracovány do
formulářů, které by mohly
vytvořit strukturu studijní opory.
Neměly však povahu opor, ale
stručného syllabu vepsaného do
struktury opory. Studijní opory,
aby mohly plnohodnotně plnit
účel předpokládaný Standardy
pro akreditace, musí obsahovat
skladbu studijní literatury /což
jediné lze v předložených
materiálech považovat za
naplněné/, skladbu výukových
zdrojů a soubor informací, které
nahradí studentovi přímou výuku
/včetně úkolů pro samostatnou
práci studenta a požadavků na
samostudium; 06-17 vyžádána
kontrolní zpráva o přepracování
studijních opor k předmětům
Česká literatura 1 a 3 a Světová
literatura 1 a 2 a povinně
volitelný předmět Literatura jako
zprostředkovatelka a projev
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Univerzita Hradec
Králové,
Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

NMgr.

Sociální pedagogika

02-16

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Historické vědy

Bc.

Indonesistika
(jednooborové)

02-18
(05-15)

Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

Ruský jazyk se
zaměřením na
vzdělávání
(dvouoborové)

03-16

národních kultur, zejména pak
jejich doplnění o komentáře,
vstupní charakteristiky a vazby
na konkrétní beletristické texty;
01-16 AK vzala zprávu na
vědomí a upozornila, že opory
ke studijním předmětům Česká
literatura 1 a 3, Literatura jako
zprostředkovatelka a projev
národních kultur, Světová
literatura 1 a 2 a Vývoj českého
a světového filmu je třeba
dopracovat, respektive
přepracovat. AK požadovala
předložit kontrolní zprávu o
úpravě uvedených opor
v prosince 2016)
personální zabezpečení
studijního oboru a související
vědecko-výzkumná činnost
publikační činnost a kariérní růst
specialistů na indonéský jazyk a
kulturu (02-18 vyžádáno
doplnění o informace o tom,
jakou pozornost ve své
personální strategii, tvůrčí
činnosti a publikačních
výstupech pracoviště věnuje
lingvistickým tématům; Rada
NAÚ dále žádala o vyjasnění,
jak vysoká škola reflektuje úzké
propojení s Filozofickou fakultou
Univerzity Palackého v
Olomouci /s ohledem na
spolupůsobení klíčových
vyučujících na této vysoké
škole/)
odstranění konstatovaných
nedostatků (AK konstatovala
nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
požadovala jejich odstranění.
Nebyla zajištěna perspektiva
rozvoje studijního oboru
zejména ve vztahu
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí

Tělesná výchova a
sport se zaměřením
na vzdělávání
(dvouoborové)
Indonéská studia se
zaměřením na
cestovní ruch
(jednooborové)

03-16

Bc.

Vychovatelství

01-18

Bezpečnost
společnosti

NMgr.

Bezpečnost
společnosti

01-16

Ekonomika a
management

NMgr.

Účetnictví a finanční
řízení podniku

03-16

Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

Univerzita Palackého
v Olomouci,
Filozofická fakulta

Filologie

Bc.

Univerzita Palackého
v Olomouci,
Pedagogická fakulta

Vychovatelství

Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně,
Fakulta logistiky a
krizového řízení
Vysoké učení technické
v Brně, Fakulta
podnikatelská

02-18
(04-15)

k habilitovaným vyučujícím. Dále
AK požadovala uvést obsah
SZZk do souladu se skladbou
povinných předmětů)
publikační činnost vyučujících a
vědecko-výzkumná činnost
pracoviště související se
studijním oborem
publikační činnost a kvalifikační
růst specialistů FF UP na
indonéštinu (02-18 vyžádáno
doplnění o údaje o aktuálním
stavu personálního zabezpečení
studijního programu s ohledem
na skutečnost, že u tří z šesti
vyučujících, podílejících se na
zabezpečení studijního oboru,
byly pracovní smlouvy sjednány
pouze do 31. prosince 2017;
Rada NAÚ dále požádala o
vyjasnění, jak vysoká škola
reflektuje úzké propojení s
Filozofickou fakultou Univerzity
Karlovy /s ohledem na
spolupůsobení klíčových
vyučujících na této vysoké
škole/)
změna garanta studijního oboru
(01-18 vyžádána kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
v garanci studijního programu
/pracovně právní vztah nové
garantky na vysoké škole byl dle
předložených
materiálů uzavřen pouze do
srpna 2018/)
personální zabezpečení
studijního oboru
personální zabezpečení
studijního oboru (AK
konstatovala nedostatky
v personálním zabezpečení
studijního oboru a požadovala
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

zjednání nápravy. Podíl
habilitovaných vyučujících
v zajištění povinných předmětů
neodpovídal požadavkům AK
pro magisterské studijní
programy. AK upozornila na
nutné personální posílení
pracoviště habilitovanými
vyučujícími s odpovídající
publikační činností)

P: 11
K: 6
Schváleno.
▪

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 280/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Ostravská univerzita,
Lékařská fakulta

Studijní program
Veřejné zdravotnictví

P: 11
K: 6
Schváleno.
▪

Typ
NMgr.

Pro: 11

Studijní obor
Odborný pracovník v ochraně
veřejného zdraví

Proti: 0

Obsah
změna garanta studijního
programu

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního programu
a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Nový garant
nesplňuje standardy, pokud jde o publikační a další tvůrčí
činnost. Z předložených materiálů dále není jasné, zda se
v případě zdravotnického zařízení, ve kterém nový garant
působí v rámci pracovního poměru v rozsahu plného úvazku,
jedná o zdravotnické zařízení, se kterým má vysoká škola
uzavřenu smlouvu o spolupráci při zajištění klinické a praktické
výuky nebo výzkumné a vývojové činnosti. Rada NAÚ proto
požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků
v garanci studijního programu do 31. prosince 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 281/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,

Studijní program
Ekologie a ochrana
přírodního prostředí,

Typ
Dr.

Studijní obor
Aplikovaná a krajinná
ekologie,

Obsah
změna garanta studijního
programu

24

Závěry NAÚ
3-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje, zda je nová

Agronomická fakulta

Ecology and
Environmental
Protection

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Ekologie a ochrana
přírodního prostředí,
Ecology and
Environmental
Protection

Dr.

Aplikovaná a krajinná
ekologie,
Applied and Landscape
Ecology

změna garanta studijního
programu

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Ekologie a ochrana
přírodního prostředí,
Ecology and
Environmental
Protection

Dr.

Aplikovaná bioklimatologie,
Applied Bioclimatology

změna garanta studijního
programu

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Ekologie a ochrana
přírodního prostředí

Dr.

Aplikovaná zoologie

změna garanta studijního
programu

Mendelova univerzita
v Brně,
Lesnická a dřevařská
fakulta

Procesy tvorby
nábytku

Dr.

P: 13
K: 7
Schváleno.
▪

Applied and Landscape
Ecology

Pro: 13

změna garanta studijního
programu

Proti: 0

garantka studijního programu členkou či předsedkyní oborové
rady, či nikoliv. Rada NAÚ dále žádá o údaje o zapojení nové
garantky do výzkumných projektů realizovaných v souvislosti se
studijním programem. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
informace do 30. září 2018.
4-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje, zda je nová
garantka studijního programu členkou či předsedkyní oborové
rady, či nikoliv. Rada NAÚ dále žádá o údaje o zapojení nové
garantky do výzkumných projektů realizovaných v souvislosti se
studijním programem. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
informace do 30. září 2018.
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje, zda je nová
garantka studijního programu členkou či předsedkyní oborové
rady, či nikoliv. Rada NAÚ dále žádá o údaje o zapojení nové
garantky do výzkumných projektů realizovaných v souvislosti se
studijním programem. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
informace do 30. září 2018.
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje, zda je nová
garantka studijního programu členkou či předsedkyní oborové
rady, či nikoliv. Rada NAÚ dále žádá o údaje o zapojení nové
garantky do výzkumných projektů realizovaných v souvislosti se
studijním programem. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
informace do 30. září 2018.
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje, zda je nová
garantka studijního programu členkou či předsedkyní oborové
rady, či nikoliv. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
informace do 30. září 2018. Rada NAÚ dále žádá o předložení
kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního
programu (v rozsahu příloh B-IIb a C-I žádosti o akreditaci) do
31. prosince 2021.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 282/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Ostravská univerzita,
Lékařská fakulta

Studijní program
Veřejné zdravotnictví

Typ
Bc.

Studijní obor
Ochrana veřejného zdraví

Obsah
změna garanta studijního
programu
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění informace, resp. o vyjasnění zda
se v případě zdravotnického zařízení, ve kterém nový garant
působí v rámci pracovního poměru v rozsahu plného úvazku,

jedná o zdravotnické zařízení, se kterým má vysoká škola
uzavřenu smlouvu o spolupráci při zajištění klinické a praktické
výuky nebo výzkumné a vývojové činnosti. Rada NAÚ žádá
o předložení doplněné kontrolní zprávy do 30. září 2018.

P: 13
K: 7
Schváleno
▪

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 283/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a
statistiky
Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a
statistiky
Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a
statistiky
Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a
statistiky

Studijní program
Kvantitativní metody
v ekonomice,
Quantitative Methods
in Economics
Kvantitativní metody
v ekonomice,
Quantitative Methods
in Economics
Kvantitativní metody
v ekonomice,
Quantitative Methods
in Economics
Kvantitativní metody
v ekonomice,
Quantitative Methods
in Economics

P: 13
K: 7
Schváleno
▪

Typ
Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Pro: 13

Studijní obor
Ekonometrie a operační
výzkum,
Econometrics and Operation
Research
Ekonometrie a operační
výzkum,
Econometrics and Operation
Research
Statistika,
Statistics

Obsah
změna složení oborové rady

Statistika,
Statistics

změna složení oborové rady

Proti: 0

změna složení oborové rady

změna složení oborové rady

Závěry NAÚ
3-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o podrobnější údaje
o všech členech oborové rady (v rozsahu přílohy C-I žádosti
o akreditaci) do 30. září 2018.
4-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o podrobnější údaje
o všech členech oborové rady (v rozsahu přílohy C-I žádosti
o akreditaci) do 30. září 2018.
3-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o podrobnější údaje
o všech členech oborové rady (v rozsahu přílohy C-I žádosti
o akreditaci) do 30. září 2018.
4-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o podrobnější údaje
o všech členech oborové rady (v rozsahu přílohy C-I žádosti
o akreditaci) do 30. září 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 284/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Akademie múzických
umění v Praze,
Divadelní fakulta

Studijní program
Dramatická umění

Typ
Bc.

Studijní obor
Herectví se zaměřením na
autorskou tvorbu a pedagogiku

Obsah
změna garanta studijního oboru
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Akademie múzických
umění v Praze,
Divadelní fakulta
Masarykova univerzita,
Lékařská fakulta

Masarykova univerzita,
Lékařská fakulta
Masarykova univerzita,
Lékařská fakulta
Masarykova univerzita,
Lékařská fakulta
Masarykova univerzita,
Lékařská fakulta
Masarykova univerzita,
Právnická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Provozně ekonomická
fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Provozně ekonomická
fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Provozně ekonomická
fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Provozně ekonomická
fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Provozně ekonomická
fakulta

Dramatická umění,

NMgr.

Lékařská
mikrobiologie a
imunologie,
Medical Microbiology
and Immunology
Otorinolaryngologie,
Otorhinolaryngology
Pediatrie,
Pediatrics
Stomatologie – Zubní
lékařství,
Dentistry
Vnitřní nemoci,
Internal Diseases
Veřejná správa

Bc.

Chemie a technologie
potravin

Herectví se zaměřením na
autorskou tvorbu a pedagogiku

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Veřejná správa

změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního oboru

Bc.

Technologie potravin

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Chemie a technologie
potravin

NMgr.

Technologie potravin

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ekonomika a
management

Bc.

Manažersko-ekonomický obor

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ekonomika a
management

NMgr.

Manažersko-ekonomický obor

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Hospodářská politika
a správa,
Economic Policy and
Administration
Hospodářská politika
a správa,
Economic Policy and
Administration
Inženýrská
informatika

Bc.

Finance,
Finances

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

Finance,
Finances

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

NMgr.

Automatizace řízení a
informatika

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.
Dr.

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

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Systémové
inženýrství a
informatika,
System Engineering
and Informatics
Systémové
inženýrství a
informatika,
System Engineering
and Informatics
Hygiena, preventivní
lékařství a
epidemiologie

Bc.

Ekonomická informatika,
Economic Informatics

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

Ekonomická informatika,
Economic Informatics

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

Hygiena, preventivní lékařství a
epidemiologie

změna garanta studijního
programu

Ostravská univerzita,
Lékařská fakulta
Technická univerzita
Liberec,
Fakulta mechatroniky
informatiky a
mezioborových studií
Technická univerzita
Liberec,
Fakulta mechatroniky
informatiky a
mezioborových studií
Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Veřejné zdravotnictví

Dr.

Ochrana veřejného zdraví

Aplikované vědy v
inženýrství

Dr.

Aplikované vědy v inženýrství

změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. S ohledem na vysokou
školou deklarovaný dočasný charakter stávající změny garanta
studijního programu Rada NAÚ o předložení kontrolní zprávy
o garanci studijního programu a o počtu studentů aktuálně
studujících v daném studijním programu. Rada NAÚ žádá
o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. ledna 2019.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Aplikované vědy v
inženýrství

Dr.

Přírodovědné inženýrství

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Filologie

Bc.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Filologie,
Philology,

Dr.

změna garanta studijního oboru

3-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Filologie,
Philology,
Philologie

Dr.

Obecná jazykověda
(dvouoborové)
Dějiny české literatury a teorie
literatury,
History of Czech Literature and
Literary Theory
Dějiny české literatury a teorie
literatury,
History of Czech Literature and
Literary Theory,
Geschichte der Tschechischen
Literatur und der Literaturtheorie

změna garanta studijního oboru

4-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Filozofická fakulta

Organická chemie,
Organic Chemistry
Filologie

Dr.

změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního oboru
(03-18 vyžádáno doplnění o
údaje o garanci studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Mendelova univerzita
v Brně,
Provozně ekonomická
fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Provozně ekonomická
fakulta
Ostravská univerzita,
Lékařská fakulta

Bc.

Korejština pro hospodářskou
praxi (jednooborové)

28

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a
statistiky
Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a
statistiky

Aplikovaná
informatika,
Applied Informatics

Dr.

Aplikovaná informatika,
Applied Informatics

Aplikovaná
informatika,
Applied Informatics

Dr.

Aplikovaná informatika,
Applied Informatics

P: 13
K: 7
Schváleno.

Pro: 13

Proti: 0

ve školním roce 2018/19
s ohledem na skutečnost, že
pracovně právní vztah nového
garanta na vysoké škole byl
uzavřen pouze do konce letního
semestru školního roku
2017/18)
změna složení oborové rady

změna složení oborové rady

Zdržel se: 0
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3-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
4-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ad 4 Různé
a)

Předseda NAÚ prof. Labík uvedl, že NAÚ zahájí vnitřní hodnocení své činnosti dle čl. 25
Statutu NAÚ. Příprava zprávy o vnitřním hodnocení naváže na zprávu o činnosti NAÚ za
období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, která bude předložená na listopadové zasedání Rady NAÚ.
Předmětem vnitřního hodnocení bude činnost NAÚ během prvních dvou let, tj. období od
1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Vnitřní hodnocení budou řídit členové Rady, které tím Rada NAÚ
pověří na příštím zasedání. Schválení zprávy o vnitřním hodnocení se předpokládá na počátku
roku 2019. Zpráva o vnitřním hodnocení činnosti NAÚ bude následně zveřejněna.

b) Předseda NAÚ prof. Labík informoval členy Rady NAÚ o svém setkání s ministrem školství,
mládeže a tělovýchovy, na kterém ministra pozval na zasedání Rady NAÚ. Dobrou příležitostí
k takovému setkání a diskusi může být výjezdní zasedání Rady NAÚ, které se koná zpravidla
alespoň jednou ročně.
Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.
Zapsali: Eva Hajduková, Petr Novák, Dita Tarbajová, Petr Tvrdý, Zora Valášková, Martina
Vidláková
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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