Zápis z 11. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 22. listopadu 2018
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda),
JUDr. Ivan Barančík (místopředseda), prof. Libor Grubhoffer, prof. Dušan Lužný, doc.
Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, prof. Petr Noskievič, doc. Tomáš Pavelka, prof. Jaroslav
Petr, prof. Eva Šmelová, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk
Vintr,
Mgr. Michal Zima
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 bodu 2 a 6 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 jedenáctém řádném zasedání Rady
NAÚ v roce 2018. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Zahájení a schválení programu
Správní řízení
Roční zpráva o činnosti NAÚ
Rámec vnitřního zajišťování a hodnocení kvality NAÚ
Seznam hodnotitelů
Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Různé

Usnesení č. 499/2018:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 11 Kvorum (K): 6
Pro: 11
Schváleno.

Ad 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Správní řízení

Bod programu uvedl a řídil předseda NAÚ prof. Labík a dále místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek.
Rada NAÚ projednala 74 správních řízení týkajících se akreditací studijních programů a oborů
habilitačního a jmenovacího řízení a institucionální akreditace u těchto vysokých škol:
 CEVRO Institut, z.ú.,
 Česká zemědělská univerzita v Praze,
 České vysoké učení technického v Praze,
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.,
 Technická univerzita v Liberci,
 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
 University of New York in Prague, s.r.o.,
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Univerzita Hradec Králové,
Univerzita Pardubice,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Vysoká škola polytechnická Jihlava,
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
Vysoké učení technické v Brně,
Západočeská univerzita v Plzni.

Přijatá usnesení, včetně případných stručných zdůvodnění a poznámek, budou zveřejněna po nabytí
právní moci příslušných správních rozhodnutí jako příloha k zápisu ze zasedání Rady NAÚ konaného
v kalendářním měsíci, v němž příslušné správní rozhodnutí nabyde právní moci.
Ad 3 Roční zpráva NAÚ
Předseda NAÚ prof. Labík představil návrh roční zprávy Národního akreditačního úřadu pro vysoké
školství za období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.
Roční zpráva se sestává ze čtyř částí shrnujících zákonné vymezení NAÚ, jeho organizační strukturu,
činnost a mezinárodní spolupráci. Zpráva obsahuje mj. podrobné údaje o Seznamu hodnotitelů,
včetně počtu hodnotitelů pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Dále je v roční zprávě zevrubně
představena činnost NAÚ, zejména pokud jde o přípravu vnitřních předpisů, metodických
a koncepčních materiálů, spolupráci se zástupci orgánů reprezentace vysokých škol, asociacemi
děkanů, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími partnery. Roční zpráva kromě toho
shrnuje průběh vedených správních řízení a přípravy stanovisek NAÚ a dále projednávání
vyžádaných kontrolních zpráv a informací vysokých škol o uskutečňování akreditovaných činností.
Roční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách NAÚ.


Usnesení č. 574/2018:
Rada NAÚ schvaluje v souladu s § 83 odst. 2 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a čl. 3 odst. 1 písm. m) Statutu
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství roční zprávu NAÚ.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 4 Rámec vnitřního zajišťování a hodnocení kvality činnosti NAÚ
Členové Rady NAÚ pověření provedením vnitřního hodnocení NAÚ představili návrh materiálu,
který vymezuje rámec vnitřního zajišťování a hodnocení kvality činnosti NAÚ. NAÚ zde v souladu
se Standardy a směrnicemi pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství (ESG)
stanovil postupy zajišťování kvality vlastní činnosti. Přeložený rámec vychází z analýzy poslání NAÚ
a podmínek potřebných pro jeho naplňování a představuje vizi, o jejíž naplnění NAÚ usiluje. Materiál
vytyčuje misi NAÚ, stanovuje metody zajišťování a kontroly souladu činnosti s vnějšími i vnitřními
pravidly a postupy a také zakotvuje principy transparentnosti, komunikace a zpětné vazby.
V neposlední řadě analyzuje vztah vnitřního a vnějšího hodnocení činnosti NAÚ a upravuje základní
postup vnitřního hodnocení NAÚ, které NAÚ dle svého Statutu provádí jednou za tři roky.Rámec
bude zveřejněn na webových stránkách NAÚ.


Usnesení č. 575/2018:
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Rada NAÚ schvaluje podle čl. 3 odst. 1 písm. n) Statutu Národního akreditačního úřadu pro
vysoké školství Rámec vnitřního zajišťování a hodnocení kvality činnosti Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Ad 5 Seznam hodnotitelů
Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík představil návrh předvýběru osob, odborníků a studentů,
z výzvy č. 2/2018, které byly navrženy na zařazení do Seznamu hodnotitelů. Výběr bude předložen
k projednání orgánům reprezentace vysokých škol, Ministerstvu obrany a Ministerstvu vnitra.


Usnesení č. 576/2018
Rada NAÚ v souladu s § 83c odst. 2 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schvaluje předvýběr osob,
odborníků a studentů, do Seznamu hodnotitelů pro jednotlivé oblasti vzdělávání.
P: 11
K: 6 Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 6 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.
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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. 577/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem,
Fakulta strojního
inženýrství

Studijní program
Strojírenská
technologie

P: 11
K: 6
Schváleno.


Pro: 11

Typ
Bc.

Studijní obor
Řízení výroby

Proti: 0

Vyžád.
08-17
(04-14)

Obsah
personální zabezpečení
ekonomicko-manažerských
předmětů; AK dále doporučila
věnovat pozornost personálnímu
zabezpečení studijních
předmětů zejména z oblasti
řízení (08-17 vyžádána další
kontrolní zpráva o odstranění
nedostatků v personálním
zabezpečení ekonomickomanažerských předmětů /v
rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci; bylo nadále
třeba pokračovat ve zvyšování
kvalifikace vyučujících;
publikační činnost vyučujících
předmětů Úvod do
managementu, Logistika,
Podniková ekonomika či Řízení
lidských zdrojů nebyla
dostatečná a bylo nezbytné
posílit publikační činnosti těchto
vyučujících v uznávaných
typech publikací/)

Zdržel se: 0

Usnesení č. 578/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá doplnění, respektive přepracování kontrolní
zprávy tak, aby v příloze C-I byly uvedeny pouze tituly
publikované za hodnocené období, tedy od vyžádání kontrolní
zprávy v srpnu 2017. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné,
resp. přepracované kontrolní zprávy do 31. ledna 2019.

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Fakulta životního
prostředí

Studijní program
Ekologie a ochrana
prostředí

P: 11
K: 6
Schváleno.


Typ
NMgr.

Pro: 11

Studijní obor
Odpadové
hospodářství

Vyžád.
02-18
(09-17,
04-14)

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru a publikační
činnost vyučujících (02-18
vyžádána další kontrolní zpráva
o odstranění nedostatků
v publikační činnosti vyučujících
/v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci; vyučující předmětů
Nauka o podniku a Základy
účetnictví a kalkulace, které
vstupují do volitelné součásti
státní závěrečné zkoušky
Ekonomika a management ŽP,
nevykazovali dostatečnou, resp.
vůbec žádnou publikační
činnost/, 09-17 vyžádáno
doplnění: 1) o informaci, které
předměty ze studijního plánu
vstupují do volitelné součásti
státní závěrečné zkoušky
Ekonomika a management ŽP,
2) o sdělení, kolik studentů
z celkového počtu absolventů si
v rámci státní závěrečné
zkoušky za poslední 3 roky
vybralo volitelnou součást
Ekonomika a management ŽP)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá doplnění kontrolní zprávy o údaje o
konkrétním řešení, jak bude personálně zajištěna výuka
předmětu Nauka o podniku, do 28. února 2019.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 579/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta

Studijní program

Typ

Studijní obor

Vyžád.

Obsah
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Závěry NAÚ

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Zootechnika

NMgr.

Zájmové chovy
zvířat

Ostravská univerzita,
Přírodovědecká fakulta

Matematika,
Mathematics

Bc.

07-18

Ostravská univerzita,
Přírodovědecká fakulta

Matematika,
Mathematics

Dr.

07-18

Ostravská univerzita,
Přírodovědecká fakulta

Matematika,
Mathematics

NMgr.

07-18

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Pedagogika

Bc.

Pedagogika
(dvouoborové)

07-18
(02-16)

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Pedagogika

Bc.

Pedagogika
(jednooborové)

07-18
(02-16)

06-18

změna garanta studijního oboru
(06-18 vyžádána kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
v garanci studijního programu /v
rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci; tvůrčí činnost nové
garantky měla těžiště
v parazitologii a ekotoxikologii a
neodpovídala tak svým
zaměřením náplni studijního
oboru, který má garantovat.
Rada NAÚ proto žádala provést
změnu garanta/)
doplnění relevantních informací
na internetových stránkách
vysoké školy pro anglicky
mluvící studenty o studijních
programech uskutečňovaných
v anglickém jazyce
doplnění relevantních informací
na internetových stránkách
vysoké školy pro anglicky
mluvící studenty o studijních
programech uskutečňovaných
v anglickém jazyce
doplnění relevantních informací
na internetových stránkách
vysoké školy pro anglicky
mluvící studenty o studijních
programech uskutečňovaných
v anglickém jazyce
personální zabezpečení
studijního oboru a kvalifikační
růst pracoviště (07-18 vyžádáno
doplnění o aktuální údaje
o personálním zabezpečení /v
rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci/)
personální zabezpečení
studijního oboru a kvalifikační
růst pracoviště (07-18 vyžádáno
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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.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Pedagogika

NMgr.

Pedagogika
(dvouoborové)

07-18
(02-16)

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Pedagogika

NMgr.

Pedagogika
(jednooborové)

07-18
(02-16)

Vysoká škola finanční a
správní, a.s.

Právní specializace

NMgr.

Právní aspekty
veřejné správy

10-17
(04-15)

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

doplnění o aktuální údaje
o personálním zabezpečení /v
rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci/)
personální zabezpečení
studijního oboru a kvalifikační
růst pracoviště (07-18 vyžádáno
doplnění o aktuální údaje
o personálním zabezpečení /v
rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci/)
personální zabezpečení
studijního oboru a kvalifikační
růst pracoviště (07-18 vyžádáno
doplnění o aktuální údaje
o personálním zabezpečení /v
rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci/)
personální zabezpečení
studijního oboru (v rozsahu
formulářů C a G žádosti o
akreditaci) (10-17 vyžádána
další kontrolní zpráva o
odstranění konstatovaných
nedostatků /vyučující povinných
předmětů Hospodářská a
ekonomická kriminalita, Krizové
řízení, Sociologie a filozofie
práva, Fundamentals of Legal
Argumentation a Tvorba práva
pro veřejnou správu vykazovali
poslední publikační činnost
v letech 2012 – 2015/ a o tvůrčí
činnosti všech akademických
pracovníků podílejících se na
výuce)

Zdržel se: 0

Usnesení č. 580/2018:
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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.

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

Studijní program
Kvantitativní metody
v ekonomice,
Quantitative Methods
in Economics

Typ
Dr.

Studijní obor
Ekonometrie a operační
výzkum,
Econometrics and Operation
Research

Obsah
změna složení oborové rady (0719 vyžádáno doplnění o
podrobnější údaje o všech
členech oborové rady /v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci/)

Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a
statistiky

Kvantitativní metody
v ekonomice,
Quantitative Methods
in Economics

Dr.

Ekonometrie a operační
výzkum,
Econometrics and Operation
Research

změna složení oborové rady (0719 vyžádáno doplnění o
podrobnější údaje o všech
členech oborové rady /v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci/)

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Závěry NAÚ
3-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o tvůrčí činnosti
všech členů oborové rady, která odpovídá oblasti nebo
oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých je
doktorský studijní program uskutečňován. Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné informace do 31. ledna 2019.
4-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o tvůrčí činnosti
všech členů oborové rady, která odpovídá oblasti nebo
oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých je
doktorský studijní program uskutečňován. Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné informace do 31. ledna 2019.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 581/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

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

Studijní program
Fyzika

Typ
Dr.

Studijní obor
Počítačové metody ve vědě a
technice

Obsah
změna garanta studijního oboru
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního programu
s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Nový garant studijního programu s jeho studijním
oborem nevykazuje, že by se dosud podílel na vedení alespoň
jedné obhájené disertační práce. Nemá tedy dostatek
zkušeností jako školitel, což se jeví u garanta doktorského
studijního programu a předsedy oborové rady jako závažný
nedostatek. Rada NAÚ proto doporučuje, aby byl jako garant
tohoto studijního programu vybrán pedagogický pracovník
s adekvátní kvalifikací, podstatně bohatší školitelskou praxí a
vyšším počtem obhájených disertací vedených v pozici
školitele. Rada NAÚ tudíž požaduje předložit kontrolní zprávu

o odstranění nedostatků v garanci studijního programu s jeho
studijním oborem do 28. února 2019.

P: 12
K: 7
Schváleno.



Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 582/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Studijní program
Ekologie a ochrana
přírodního prostředí,
Ecology and
Environmental
Protection

Typ
Dr.

Studijní obor
Aplikovaná a krajinná
ekologie,
Applied and Landscape
Ecology

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Ekologie a ochrana
přírodního prostředí,
Ecology and
Environmental
Protection

Dr.

Aplikovaná a krajinná
ekologie,
Applied and Landscape
Ecology

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Ekologie a ochrana
přírodního prostředí,
Ecology and
Environmental
Protection

Dr.

Aplikovaná bioklimatologie,
Applied Bioclimatology

Obsah
změna garanta studijního
programu (07-18 vyžádáno
doplnění o údaje, zda je nová
garantka studijního programu
členkou či předsedkyní oborové
rady, či nikoliv, a dále o údaje o
zapojení nové garantky do
výzkumných projektů
realizovaných v souvislosti se
studijním programem)
změna garanta studijního
programu (07-18 vyžádáno
doplnění o údaje, zda je nová
garantka studijního programu
členkou či předsedkyní oborové
rady, či nikoliv, a dále o údaje o
zapojení nové garantky do
výzkumných projektů
realizovaných v souvislosti se
studijním programem)
změna garanta studijního
programu (07-18 vyžádáno
doplnění o údaje, zda je nová
garantka studijního programu
členkou či předsedkyní oborové
rady, či nikoliv, a dále o údaje o
zapojení nové garantky do
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Závěry NAÚ
3-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

4-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

výzkumných projektů
realizovaných v souvislosti se
studijním programem)
změna garanta studijního
programu (07-18 vyžádáno
doplnění o údaje, zda je nová
garantka studijního programu
členkou či předsedkyní oborové
rady, či nikoliv, a dále o údaje o
zapojení nové garantky do
výzkumných projektů
realizovaných v souvislosti se
studijním programem)
změna garanta studijního
programu (07-18 vyžádáno
doplnění informace, resp.
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)
zrušení studijního oboru

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Ekologie a ochrana
přírodního prostředí

Dr.

Aplikovaná zoologie

Ostravská univerzita,
Lékařská fakulta

Veřejné zdravotnictví

Bc.

Ochrana veřejného zdraví

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Fakulta sociálně
ekonomická
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Fakulta životního
prostředí
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Filozofická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Pedagogická fakulta

Ekonomika a
management

Bc.

Obchod a marketing

Inženýrská ekologie

Bc.

Ochrana životního prostředí v
průmyslu

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Učitelství pro základní
školy

NMgr.

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Filologie

Bc.

Německý jazyk a literatura pro
2. stupeň základních škol
(dvouoborové)
Čeština pro cizince

zrušení studijního oboru

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

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední
školy

Mgr.

Dějepis

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Učitelství pro střední
školy

Mgr.

Německý jazyk a literatura

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Učitelství pro střední
školy

Mgr.

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední
školy

Mgr.

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně,
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Učitelství pro základní
školy

Mgr.

Učitelské studium českého
jazyka a literatury pro 2.
stupeň základních škol a
středních škol
Učitelské studium hudební
výchovy pro základní školy,
střední školy a základní
umělecké školy
Český jazyk a literatura pro 2.
stupeň základních škol

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Učitelství pro základní
školy

Mgr.

Dějepis pro 2. stupeň
základních škol

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Učitelství pro základní
školy

Mgr.

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Učitelství pro základní
školy

NMgr.

Učitelství pro 1. stupeň
základních škola a speciální
školy
Tělesná výchova pro 2. stupeň
základních škol

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Fyzika

Bc.

Fyzika se zaměřením na
vzdělávání

zrušení studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Informační studia a
knihovnictví

Dr.

Informační věda

změna garanta studijního
programu

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Informační studia a
knihovnictví,
Information Studies
and Librarianship

Dr.

Informační věda,
Information Science

změna garanta studijního
programu

3-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje věnovat
zvýšenou pozornost zaměření tvůrčí činnosti nového garanta a
orientovat ji tak, aby lépe odpovídala obsahu a zaměření
garantovaného studijního programu.
4-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje věnovat
zvýšenou pozornost zaměření tvůrčí činnosti nového garanta a
orientovat ji tak, aby lépe odpovídala obsahu a zaměření
garantovaného studijního programu.
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Dr.

Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a
statistiky

Teoretická a evoluční
biologie
Teoretická a evoluční
biologie, Theoretical
and Evolution Biology
Kvantitativní metody
v ekonomice,
Quantitative Methods
in Economics

Dr.

Statistika,
Statistics

Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a
statistiky

Kvantitativní metody
v ekonomice,
Quantitative Methods
in Economics

Dr.

Statistika,
Statistics

Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta

P: 12
K: 7
Schváleno.


Dr.

Pro: 12

Proti: 0

změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu

3-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
4-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna složení oborové rady
(07-19 vyžádáno doplnění o
podrobnější údaje o všech
členech oborové rady /v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci/)
změna složení oborové rady
(07-19 vyžádáno doplnění o
podrobnější údaje o všech
členech oborové rady /v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci/)

3-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

4-letý DSP
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 583/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH V HABILITAČNÍCH ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

Vysoká škola/Fakulta
Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Obor
Agrochemie a výživa rostlin

Typ
H, P

Obsah
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Anatomie, fyziologie a
reprodukce zvířat

H, P

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Aplikovaná zoologie

H, P

profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Kvalita zemědělských produktů

H, P

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Obecná produkce rostlinná

H, P

profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Obecná zootechnika

H, P

člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Ochrana rostlin

H, P

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Pedologie

H, P

nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Pícninářství a trávníkářství

H

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Speciální produkce rostlinná

H, P

obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný

17

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Speciální zootechnika

H, P

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Zahradnictví

H, P

životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Zemědělská chemie

H, P

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,

Zemědělská mikrobiologie

H, P

smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
nové složení vědecké rady
součásti vysoké školy (06-18
vyžádáno doplnění: 1) o údaje
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

v jakém z akreditovaných oborů
habilitačního řízení nebo ke
jmenování profesorem je daný
člen vědecké rady považován za
významného odborníka ve
smyslu Standardů pro
akreditace habilitačního řízení,
resp. řízení ke jmenování
profesorem, 2) v případě
interních pracovníků o odborný
životopis /v rozsahu přílohy F-V
žádosti o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování
profesorem/, 3) v případě
externích členů o stručné CV
obsahující také přehled jejich
tvůrčí činnosti za posledních 5
let, aby bylo možno posoudit
odborné zaměření členů
oborové rady)
změna ve složení vědecké rady
vysoké školy

potravinových a
přírodních zdrojů

České vysoké učení
technické v Praze,
Fakulta
biomedicínského
inženýrství

Biomedicínské inženýrství

P: 12
K: 7
Schváleno

Pro: 12

H, P

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ad 7 Různé
a) Místopředseda Rady NAÚ RNDr. Jelínek informoval o právní expertize Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) ve věci zveřejňování usnesení Rady NAÚ a jejich
stručných odůvodnění v zápisech ze zasedání Rady NAÚ před nabytím právní moci příslušných
správních rozhodnutí. V právní expertíze MŠMT se doporučuje vzhledem ke skutečnosti, že výše
uvedená problematika není právními předpisy řešena zcela jednoznačně, aby Akreditační úřad
předložil vládě prostřednictvím ministra školství mládeže a tělovýchovy návrh na změnu
ustanovení čl. 10 odst. 2 Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství schváleného
usnesením vlády České republiky ze dne 17. října 2016 č. 923 a změněného usnesením vlády ze
dne 4. září 2018 č. 568 (dále jen Statut NAÚ), podle kterého se zápis ze zasedání Rady NAÚ
zveřejňuje. Do doby nabytí účinnosti uvedené změny Statutu NAÚ se v právní expertíze MŠMT
doporučuje z důvodu procesní opatrnosti zveřejňovat jen ty části zápisu, které nemohou v rámci
Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství vedených správních řízení potenciálně
nedůvodně poškodit zájmy konkrétních dotčených vysokých škol nebo jiných subjektů, nebo
které se týkají subjektů, jež se zveřejněním výsledků projednávání jejich věci v zápise předem
souhlasily. Členové předsednictva NAÚ spolu s ředitelem Kanceláře NAÚ budou o této expertize
a možném dalším postupu jednat s ředitelem legislativního odboru MŠMT.
b) Předseda NAÚ prof. Labík informoval o právní expertize MŠMT k ustanovením § 78 odst. 6
a § 79 odst. 2 písm. g) zákona o vysokých školách. Podle § 79 odst. 2 písm. g) zákona o vysokých
školách mezi obligatorní náležitosti žádosti o akreditaci studijního programu v případě studijních
programů zaměřených na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky patří také
souhlasné stanovisko Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, že absolventi těchto
studijních programů budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu povolání v uvedené
oblasti. Rada NAÚ si je pak podle § 78 odst. 6 zákona o vysokých školách před vydáním
meritorního rozhodnutí podle § 50 odst. 2 věty první správního řádu povinna opatřit stanovisko
druhého z uvedených ministerstev (pokud by žadatel nepředložil ve své žádosti nad rámec
stanovený mu ustanovením § 79 odst. 2 písm. g) zákona o vysokých školách stanoviska obou
ministerstev). V právní expertize MŠMT se považuje za nadbytečné, aby si Rada NAÚ v případě,
kdy v průběhu příslušného správního řízení nedošlo ke změně předloženého studijního programu
a jeho součástí, jak je definuje ustanovení § 44 odst. 2 zákona o vysokých školách, vyžádala
stanovisko druhého z obou uvedených ministerstev. Jeho vyžádání by bylo v takovém případě
neúčelné a nehospodárné. Rada NAÚ si proto do budoucna bude stanovisko ministerstva, které
se k žádosti již vyjádřilo (a toto stanovisko bylo žadatelem předloženo v rámci žádosti
Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství), znovu žádat pouze v případech, kdy
v průběhu řízení došlo ke změně posuzovaného studijního programu, či jen některé jeho součásti,
jak je stanoví § 44 odst. 2 zákona o vysokých školách.
c) Místopředseda Rady NAÚ JUDr. Barančík informoval o probíhajících a připravovaných
kontrolách dodržování právní předpisů při uskutečňování akreditovaných činností.
d) Rada NAÚ projednala pět žádostí hodnotitelů o vyřazení ze Seznamu hodnotitelů před uplynutím
doby, na niž byli zapsáni.
 Usnesení č. 584/2018
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. PhDr. Tomáše Svatoše –
oblast vzdělávání 30 Učitelství, Ph.D., Mgr. Lenky Bláhové, student – oblast vzdělávání 29 Těžba
a zpracování nerostných surovin, Ph.D., Tomáše Sychry, student – oblast vzdělávání 36
Zdravotnické obory, doc. Ing. Pavla Šaradína, CSc. – oblast vzdělávání 4 Doprava, a Ing. Evy
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Kristianové, studentka – oblast vzdělávání 29 Těžba a zpracování nerostných surovin ze Seznamu
hodnotitelů k 1. prosinci 2018, a to na základě jejich žádosti.
P: 11
K: 6 Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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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Příloha zápisu ze zasedání Rady NAÚ č. 11/2018:
Přijatá usnesení, stručná zdůvodnění a poznámky ve správních řízeních, kde příslušné rozhodnutí
Rady NAÚ nabylo právní moci v měsíci listopadu 2018


Usnesení č. 415/2018
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 Architektura a
stavitelství se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu §
44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Architektura a urbanismus a Stavebnictví,
pro uskutečňování Fakultou stavební Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10
let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 428/2018
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
Design se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění a
designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 429/2018
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
Výtvarná umění se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, a akademicky
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Fine Art se standardní dobou
studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do
oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 430/2018
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 profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Ergoterapie
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Zdravotnické obory, pro
uskutečňování Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o posílení základních teoretických předmětů
profilujícího základu zdravotnického zaměření v rámci studijního plánu, o kvalifikační struktuře
akademických pracovníků, o doplnění seznamu doporučené studijní literatury k jednotlivým
studijním předmětům o aktuální tituly (v rozsahu příloh B-IIa, B-III a C-I žádosti o akreditaci).
Rada NAÚ dále požaduje předložit ke kontrole úplnou sadu studijních opor pro kombinovanou
formu studia ve formě odpovídající standardům pro akreditace. Rada NAÚ žádá o předložení výše
uvedené kontrolní zprávy do 31. října 2020.


Usnesení č. 431/2018
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 profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Fyzioterapie
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Zdravotnické obory, pro
uskutečňování Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o posílení základních teoretických předmětů
profilujícího základu zdravotnického zaměření v rámci studijního plánu, o kvalifikační struktuře
akademických pracovníků, o doplnění seznamu doporučené studijní literatury k jednotlivým
studijním předmětům o aktuální tituly (v rozsahu příloh B-IIa, B-III a C-I žádosti o akreditaci).
Rada NAÚ dále požaduje předložit ke kontrole úplnou sadu studijních opor pro kombinovanou
formu studia ve formě odpovídající standardům pro akreditace. Rada NAÚ žádá o předložení
výše uvedené kontrolní zprávy do 31. října 2020.



Usnesení č. 448/2018
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 a
management se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, a akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Economics and
Management se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Ekonomické obory, pro uskutečňování Vysokou školou finanční a správní,
a. s., na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o prodloužení platnosti nájemní smluv
uzavřených na prostory, ve kterých bude uskutečňován daný studijní program. Rada NAÚ žádá
o předložení uvedené kontrolní zprávy půl roku před ukončením platnosti daných nájemních
smluv, tj. 30. června 2019, resp. 31. března 2021.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti vyučujících, která
odpovídá vyučovaným předmětům a o tvůrčí činnosti vysoké školy, zejména s ohledem na řešené
projekty, které by přímo souvisely se zaměřením studijního programu (v rozsahu přílohy B-IIa,
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C-I a C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. října 2021.


Usnesení č. 449/2018
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
Ekonomika a management se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a
kombinovanou, a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Economics and Management se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a
kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Ekonomické obory, pro uskutečňování Vysokou školou finanční a správní, a. s., na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o prodloužení platnosti nájemní smluv
uzavřených na prostory, ve kterých bude uskutečňován daný studijní program. Rada NAÚ žádá
o předložení uvedené kontrolní zprávy půl roku před ukončením platnosti daných nájemních
smluv, tj. 30. června 2019, resp. 31. března 2021.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti vyučujících, která
odpovídá vyučovaným předmětům a o tvůrčí činnosti vysoké školy, zejména s ohledem na řešené
projekty, které by přímo souvisely se zaměřením studijního programu (v rozsahu přílohy B-IIa,
C-I a C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. října 2021.



Usnesení č. 450/2018
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 Finance
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro
uskutečňování Vysokou školou finanční a správní, a. s., na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o prodloužení platnosti nájemní smluv
uzavřených na prostory, ve kterých bude uskutečňován daný studijní program. Rada NAÚ žádá
o předložení uvedené kontrolní zprávy půl roku před ukončením platnosti daných nájemních
smluv, tj. 30. června 2019, resp. 31. března 2021.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy publikační činnosti vyučujících, včetně garanta
studijního programu, garantů základních teoretických předmětů a předmětů profilujícího základu,
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené
kontrolní zprávy do 31. října 2021.



Usnesení č. 451/2018
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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
Finance se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory,
pro
uskutečňování
Vysokou
školou
finanční
a
správní,
a. s., na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o prodloužení platnosti nájemní smluv
uzavřených na prostory, ve kterých bude uskutečňován daný studijní program. Rada NAÚ žádá
o předložení uvedené kontrolní zprávy půl roku před ukončením platnosti daných nájemních
smluv, tj. 30. června 2019, resp. 31. března 2021.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní
zprávy do 31. října 2021.


Usnesení č. 452/2018
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 Finance se standardní dobou studia 3 roky,
formou studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu Finance
se
standardní
dobou
studia
3
roky,
formou
studia
prezenční
a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Ekonomické obory, pro uskutečňování Vysokou školou finanční a správní,
a. s., na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o prodloužení platnosti nájemní smluv
uzavřených na prostory, ve kterých bude uskutečňován daný studijní program. Rada NAÚ žádá
o předložení uvedené kontrolní zprávy půl roku před ukončením platnosti daných nájemních
smluv, tj. 30. června 2019, resp. 31. března 2021.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního
programu včetně publikační a vědecké činnosti vyučujících, školitelů a členů oborové rady (v
rozsahu přílohy B-IIb a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené
kontrolní zprávy do 31. října 2021.



Usnesení č. 455/2018
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 Právo v
podnikání se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání
Ekonomické obory a Právo, pro uskutečňování Vysokou školou finanční
a správní, a. s., na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
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P: 14

K: 8

Pro: 14

Zdržel se: 0

Proti: 0

Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o prodloužení platnosti nájemní smluv
uzavřených na prostory, ve kterých bude uskutečňován daný studijní program. Rada NAÚ žádá
o předložení uvedené kontrolní zprávy půl roku před ukončením platnosti daných nájemních
smluv, tj. 30. června 2019, resp. 31. března 2021.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti garantů a dalších
vyučujících studijních předmětů spadajících do oblasti vzdělávání Ekonomické obory (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní
zprávy do 31. října 2021.


Usnesení č. 456/2018
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
Právo v podnikání se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory
a Právo, pro uskutečňování Vysokou školou finanční a správní, a. s., na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o prodloužení platnosti nájemní smluv
uzavřených na prostory, ve kterých bude uskutečňován daný studijní program. Rada NAÚ žádá
o předložení uvedené kontrolní zprávy půl roku před ukončením platnosti daných nájemních
smluv, tj. 30. června 2019, resp. 31. března 2021.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti garantů a dalších
vyučujících studijních předmětů spadajících do oblasti vzdělávání Ekonomické obory (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní
zprávy do 31. října 2021.
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