Zápis z 12. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 13. prosince 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, prof. Jaroslav Petr, prof. Eva
Šmelová, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr, Mgr. Michal
Zima
doc. Tomáš Pavelka
Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Petr Novák, PhDr. Jiří Smrčka,
Mgr. Dita Tarbajová, PhDr. Petr Tvrdý, Mgr. Zora Valášková, Martina Vidláková
MSc. – při projednávání bodu 2 a 4 přítomen pouze zapisovatel a osoba pověřená
sepsáním protokolu o hlasování

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


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

Usnesení č. 585/2018:
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 56 správních řízení týkajících se akreditací studijních programů a oborů
habilitačního a jmenovacího řízení a institucionální akreditace u těchto vysokých škol:
 Česká zemědělská univerzita v Praze,
 Evropský polytechnický institut, s.r.o., o.p.s.,
 Filmová akademie Miroslava Ondříčka,
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.,
 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.,
 Technická univerzita v Liberci,
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Slezská univerzita v Opavě,
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s,
Univerzita Hradec Králové,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Univerzita Pardubice,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Vysoká škola ekonomická v Praze,
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
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 Seznam hodnotitelů
Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík představil výběr osob – akademických pracovníků, dalších
odborníků a studentů, z výzvy č. 2/2018, které byly navrženy na zařazení do Seznamu hodnotitelů.
Výběr byl projednán s orgány reprezentace vysokých škol, s Ministerstvem obrany a Ministerstvem
vnitra, z jejich strany nebyly k výběru hodnotitelů vzneseny žádné námitky.


Usnesení č. 642/2018
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 zařazení zájemců o
funkci hodnotitele dle předloženého výběru osob, odborníků a studentů, do Seznamu hodnotitelů
pro jednotlivé oblasti vzdělávání.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 4 Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík. Rada NAÚ projednala kontrolní
zprávy a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování akreditovaných činností.
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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. 644/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Metropolitní univerzita
Praha, o.p.s.

Studijní program
Politologie

P: 12
K: 7
Schváleno.


Typ
Dr.

Pro: 12

Studijní obor
Politologie

Vyžád.
06-18
(02-16)

Obsah
zahájená, příp. proběhlá
habilitační řízení
nehabilitovaných pedagogů s
plným úvazkem na vysoké škole
(06-18 vyžádáno doplnění o
následující informace: a) složení
oborové rady, b) přehled
školitelů /v rozsahu přílohy C-I
žádosti o akreditaci/, c) přehled
studujících /včetně uvedení
témat jejich disertační prací a
jejich školitelů/ a d) zápisy
z jednání oborové rady za
období od udělení akreditace)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení
studijního programu a v obsahu státní závěrečné zkoušky a
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Reálné zajištění
doktorského studijního programu (tedy vedení doktorandů,
včetně soustavného vedení přípravy disertační práce) spočívá
ve velké míře na nehabilitovaných školitelích. Publikační, resp.
tvůrčí činnost nehabilitovaných školitelů je přitom
nedostatečná, zejména pokud jde o publikace zařazené do
databází WoS a Scopus. Státní závěrečná zkouška je zcela
založena na seznamu literatury předloženém studujícím. Není
přijatelné, aby obsah státní doktorské zkoušky byl zcela
odvislý od vůle studujícího. Rada NAÚ proto požaduje
předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků
v personálním zabezpečení studijního programu a v obsahu
státní závěrečné zkoušky (v rozsahu příloh B-IIb a C-I žádosti
o akreditaci), do 30. listopadu 2019.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 645/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Studijní program
Zemědělské
inženýrství

Typ
Bc.

Studijní obor
Agrobyznys

Vyžád.
10-17

Obsah
personální zabezpečení
ekonomických předmětů včetně
tvůrčí činnosti garanta studijního
oboru (obdobně dle standardů
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v tvůrčí činnosti garanta
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. Publikační činnost garanta studijního

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Zemědělské
inženýrství

P: 11
K: 6
Schváleno.


NMgr.

Pro: 11

Agrobyznys

pro garanty studijních programů
na základě platných Standardů
pro akreditace) a garantů
předmětů (v rozsahu přílohy BIIa a C-I žádosti o akreditaci) a
témata kvalifikačních prací
personální zabezpečení
ekonomických předmětů včetně
tvůrčí činnosti garanta studijního
oboru (obdobně dle standardů
pro garanty studijních programů
na základě platných Standardů
pro akreditace) a garantů
předmětů (v rozsahu přílohy BIIa a C-I žádosti o akreditaci),
témata kvalifikačních prací,
zhodnocení souladu mezi
profilem absolventa a obsahem
studijního plánu a aktuální
výzkumná a vědecká činnost (v
rozsahu přílohy C-II žádosti o
akreditaci)

10-17

programu s jeho studijním oborem se zaměřuje na
problematiku biologických paliv a nemá tak přesah do oblasti
ekonomie. Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní
zprávu o odstranění nedostatků v tvůrčí činnosti garanta
studijního programu s jeho studijním oborem (v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci), do 30. listopadu 2019.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v tvůrčí činnosti garanta
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. Publikační činnost garanta studijního
programu s jeho studijním oborem se zaměřuje na
problematiku produkce mléka ovcí a koz a nemá tak přesah do
oblasti ekonomie. Publikační činnost garanta je navíc
nedostatečná. Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní
zprávu o odstranění nedostatků v tvůrčí činnosti garanta
studijního programu s jeho studijním oborem (v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci), do 30. listopadu 2019.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 646/2018:
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
Energetika

Typ
NMgr.

Studijní obor
Energetika teplárenství

Vyžád.
02-18
(09-17,
04-15)

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru (02-18
vyžádáno odstranění nedostatků
v personálním zabezpečení
studijního programu /v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci/; nedostatky
personálního zabezpečení,
vytýkané Akreditační komisí,
nebyly zejména v předmětech
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o údaje o
personálním zabezpečení studijních předmětů Technické
výpočty v MATLABu II a Modelování energetických toků od 1.
ledna 2019. Stávající vyučující těchto studijních předmětů má
na vysoké škole uzavřen pracovně právní vztah pouze do
konce roku 2018. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 28. února 2019.

pokrývajících strojírenskou část
energetiky úplně odstraněny;
09-17 vyžádáno vyjasnění
personálního zabezpečení
povinných předmětů
Energetické stroje II, Chladicí
systémy a Parní kotle)

P: 11
K: 6
Schváleno.


Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 647/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Studijní program
Ekonomika a
management

Typ
Bc.

Studijní obor
Podniková
ekonomika a
finanční
management

Vyžád.
08-17

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Ekonomika a
management

Bc.

Podniková
ekonomika a řízení
lidských zdrojů

08-17

Obsah
rozšíření výuky na pobočku (0817 vyžádáno předložení rozvrhu
pro všechny studijní obory, které
jsou vyučované souběžně
v sídle školy a na pobočkách, v
případě, že vysoká škola začne
počínaje akademickým rokem
2018/19 uskutečňovat výuku
studijního oboru Podniková
ekonomika a finanční
management na pobočce
v Praze, 04-17 vyžádáno
doplnění informace o aktuální
rozvrhy na letní semestr (s
uvedením jmen vyučujících
jednotlivých předmětů) pro
všechna pracoviště, kde je
výuka uskutečňována)
předložení rozvrhu pro všechny
studijní obory, které jsou
vyučované souběžně v sídle
školy a na pobočkách, v
případě, že vysoká škola začne
počínaje akademickým rokem
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

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

Energetika

NMgr.

Energetika teplárenství

08-18
(04-18)

2018/19 uskutečňovat výuku
studijního oboru Podniková
ekonomika a finanční
management na pobočce
v Praze
změna garanta studijního oboru
(08-18 vyžádáno odstranění
nedostatků v garanci studijního
programu s jeho studijním
oborem /nová garantka nadále
nesplňovala z hlediska týdenní
pracovní doby Standardy;
z údajů v databázi REDOP
vyplývalo, že nová garantka
působila na plný úvazek na FSI
UJEP a dále na poloviční
úvazek na FS VŠB-TUO. Na
VŠB-TUO měla kromě toho
sjednány dvě dohody o pracovní
činnosti o celkové výši 19 hodin
týdně, jejichž platnost nebyla
toho času ukončena; pracovně
právní vztahy nové garantky na
VŠB-TUO tudíž nadále nebylo
lze považovat ve smyslu
Standardů {Část druhá, hlava II,
oddíl A, bod 3.} za pracovní
poměry, které nezakládají
povinnost výkonu práce nebo
přítomnosti na pracovišti/; 04-18
vyžádáno odstranění nedostatků
v garanci studijního programu
s jeho studijním oborem / nová
garantka nesplňovala z hlediska
týdenní pracovní doby
Standardy. Z údajů v databázi
REDOP vyplývalo, že nová
garantka působila na plný
úvazek na FSI UJEP a dále na
poloviční úvazek na FS VŠBTUO. Na VŠB-TUO měla kromě
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Vysoká škola kreativní
komunikace, s. r. o.

Vizuální a literární
umění

P: 11
K: 6
Schváleno.


Pro: 11

Bc.

Vizuální tvorba

Proti: 0

08-18
(04-18,
01-16)

toho sjednány dvě dohody o
pracovní činnosti o celkové výši
19 hodin týdně. Pracovně právní
vztahy nové garantky na VŠBTUO navíc nebylo lze považovat
ve smyslu Standardů {Část
druhá, hlava II, oddíl A, bod 3. }
za pracovní poměry, které
nezakládaly povinnost výkonu
práce nebo přítomnosti na
pracovišti. Nebyl také
specifikován podíl garantky na
výuce studijního oboru, který
měla nově garantovat/)
personální zabezpečení
studijního oboru (08-18
vyžádáno doplnění o přesný
přehled všech aktuálně platných
pracovněprávních vztahů
vyučujících uvedených
v zaslané příloze B-IIa žádosti o
akreditace a to včetně délky
jejich trvání, 04-18 vyžádáno
doplnění o aktuální a platné
údaje o personálním
zabezpečení /údaje uváděné
v kontrolní zprávě neodpovídaly
údajům v databázi REDOP;
v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditace/. Dále vyžádáno
upřesnění, který z vyučujících
uvedených kontrolní zprávě
vykonává funkci garanta
studijního programu, resp.
studijního oboru)

Zdržel se: 0

Usnesení č. 648/2018:
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Akred. do 31. 5. 2020
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí, avšak současně
upozorňuje, že z hlediska kvalifikace, délky týdenní pracovní
doby apod. by měla celková struktura akademických
pracovníků zabezpečujících studijní program odpovídat
koncepci studijního plánu a cílům i profilu studijního programu
s jeho studijním oborem. Rada NAÚ proto požaduje předložit
novou kontrolní zprávu obsahující konkrétní přehled studijních
předmětů, které mají vliv na profil absolventa, resp. vstupují do
státní závěrečné zkoušky a to včetně jejich personálního
zabezpečení (v rozsahu příloh B-IIa, B-III a C-I žádosti o
akreditaci). Rada NAÚ požaduje předložit uvedenou kontrolní
zprávu do 30. září 2019.

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Vysoká škola/Fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Lesnická a dřevařská
fakulta

Studijní program
Procesy tvorby
nábytku

P: 11
K: 6
Schváleno.


Typ
Dr.

Pro: 11

Studijní obor

Proti: 0

Obsah
změna garanta studijního
programu (07-18 vyžádáno
doplnění o údaje, zda je nová
garantka studijního programu
členkou či předsedkyní oborové
rady, či nikoliv)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci doktorského
studijního programu a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Nová garantka není předsedkyní, ale pouze
řadovou členkou oborové rady doktorského studijního
programu. Tato skutečnost je v rozporu s § 47 odst. 6 zákona
o vysokých školách. Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění výše uvedeného nedostatku v
garanci doktorského studijního programu do 28. února 2019.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 649/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Jana Amose
Komenského Praha,
s.r.o.

Studijní program
Mezinárodní vztahy a
diplomacie

Typ
Bc.

Studijní obor

Obsah
změna v garanta vybraných
základních teoretických předmětů
profilujícího základu
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení
studijního programu a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Nový garant základních teoretických předmětů
profilujícího základu Politické dějiny ČR a česká (čsl)
diplomacie I a II v současné době nepůsobí na vysoké škole
v rozsahu plného pracovního úvazku a zároveň nevykazuje
dostatečnou tvůrčí činnost. Nový garant předmětu profilujícího
základu Politická a hospodářská geografie rovněž nepůsobí na
vysoké škole v rozsahu plného úvazku. Rada NAÚ proto
požaduje 1) provést změnu garanta základních teoretických
předmětů profilujícího základu Politické dějiny ČR a česká (čsl)
diplomacie I a II a 2) provést úpravu pracovně právního
poměru garanta předmětu Politická a hospodářská geografie
tak, aby garant měl plný pracovní úvazek. Rada NAÚ požaduje
předložit kontrolní zprávu o aktuálním stavu personálního

zabezpečení studijního programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci; včetně textu pracovních smluv všech
vyučujících) do 28. února 2019. Rada NAÚ dále požaduje
kontrolní zprávu o odstranění výše uvedených nedostatků
v personálním zabezpečení studijního programu do
31. srpna 2019.

P: 11
K: 6
Schváleno.


Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 650/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně,
Fakulta multimediálních
komunikací

Studijní program
Mediální a
komunikační studia,
Media and
Communications
Studies

P: 11
K: 6
Schváleno.


Typ
NMgr.

Pro: 11

Studijní obor
Marketingové komunikace,
Marketing Communications

Proti: 0

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. Nová garantka nevykazuje tvůrčí činnost
odpovídající požadavkům na garanta navazujícího
magisterského studijního programu. Rada NAÚ proto
nesouhlasí s provedenou změnou garanta studijního programu
s jeho studijním oborem a požaduje předložit kontrolní zprávu
o odstranění výše uvedeného nedostatku v garanci studijního
programu s jeho studijním oborem do 31. března 2019.

Obsah
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Zdržel se: 0

Usnesení č. 651/2018:
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,

Typ
Dr.

Studijní obor
Aplikovaná bioklimatologie,
Applied Bioclimatology

Obsah
změna garanta studijního
programu (07-18 vyžádáno
doplnění o údaje, zda je nová
garantka studijního programu
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ecology and
Environmental
Protection

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)
změna garanta studijního
programu (07-18 vyžádáno
doplnění 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)
změna garanta studijního oboru

Mendelova univerzita
v Brně,
Agronomická fakulta

Ekologie a ochrana
přírodního prostředí

Dr.

Aplikovaná zoologie

Mendelova univerzita
v Brně,
Lesnická a dřevařská
fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Lesnická a dřevařská
fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Lesnická a dřevařská
fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Lesnická a dřevařská
fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Lesnická a dřevařská
fakulta
Univerzita Hradec
Králové,
Filozofická fakulta

European Forestry

NMgr.

Forestry and Landscape
Management

Krajinářství

Bc.

Krajinářství

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Lesnictví

Bc.

Lesnictví

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Lesnictví

Bc.

Hospodaření s přírodními
zdroji tropických a
subtropických oblastí

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Nábytek

Bc.

Tvorba a výroba nábytku

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Politologie,
Political Science

Bc.

Politologie,
Political Science

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

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

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního
programu

Univerzita Hradec
Králové,
Filozofická fakulta

Politologie,
Political Science

Dr.

Univerzita Hradec
Králové,
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec
Králové,
Filozofická fakulta
Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně,
Fakulta multimediálních
komunikací
Vysoká škola báňskáTechnická univerzita
Ostrava,
Fakulta strojní

Politologie,
Political Science

Dr.

Latinskoamerická studia,
Latin American Studies

změna garanta studijního oboru

Politologie

NMgr.

Politologie – latinskoamerická
studia

změna garanta studijního oboru

Mediální a
komunikační studia

Bc.

Marketingové komunikace

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Strojní inženýrství

Dr.

Energetické stroje a zařízení

Vysoká škola podnikání
a práva, a.s.

Ekonomika a
management

NMgr.

Podnikání

změna garanta studijního oboru
(08-18 vyžádáno doplnění o
údaje o publikační a další tvůrčí
činnosti nového garanta /v
rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci/)
změna v personálním
zabezpečení studijního
programu

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

Bezpečnostní
management v
regionech

Bc.

navýšení počtu přijímaných
uchazečů ke studiu (06-18
vyžádáno doplnění o údaje o
personálním zabezpečení výuky
v daném studijním programu v
hlavním sídle vysoké školy a na
jednotlivých pobočkách, kde je
výuka uskutečňována /v rozsahu
příloh B-IIa, B-III a C-I/, a o
rozvrhy výuky /s uvedením jmen
vyučujících/ na zimní semestr
akademického roku 2018/2019
pro všechny ročníky studia a
místa, kde je výuka
uskutečňována, 03-18 vyžádáno
doplnění o údaje o aktuálním
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně požaduje
kontrolní zprávu o celkovém personálním zabezpečení
studijního programu, včetně garanta studijního programu, (v
rozsahu příloh B-IIb a C-I žádosti o akreditaci) do 31. července
2020.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně požaduje
kontrolní zprávu o garantovi studijního programu (v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 31. července 2020.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně požaduje
kontrolní zprávu o garantovi studijního programu (v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 31. července 2020.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje věnovat
zvýšenou pozornost publikační činnosti nové garantky (zejména
pokud jde uznávané typy výstupů, tj. články v časopisech
zařazených do databáze Scopus).
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a upozorňuje, že garanti
základních teoretických předmětů profilujícího základu musí
působit na vysoké škole v rámci pracovního poměru v rozsahu
plného úvazku.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

počtu studentů přijatých ke
studiu a o předpokládaných
počtech přijímaných studentů /v
následujícím období/, v obou
případech s uvedením počtů v
hlavním sídle vysoké školy a na
jednotlivých pobočkách, kde je
výuka uskutečňována)

P: 11
K: 6
Schváleno.

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 5 Různé
a) Místopředseda Rady NAÚ RNDr. Jelínek znovu informoval o již dříve diskutované otázce
zveřejňování usnesení Rady NAÚ a jejich stručných odůvodnění v zápisech ze zasedání Rady
NAÚ před nabytím právní moci příslušných správních rozhodnutí. Po jednání s odborem
legislativy MŠMT předsednictvo NAÚ rozhodlo, že z procesní opatrnosti se v zápisu ze zasedání
Rady budou zveřejňovat jen ty části zápisu, které se netýkají jednotlivých správních řízení.
Usnesení Rady NAÚ ke správním řízením budou zveřejňována až po nabytí právní moci
příslušných správních rozhodnutí.
b) Předseda NAÚ prof. Labík upozornil na závažné pochybnosti o průběhu přijímacího řízení ke
studiu ve studijním programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, o
nichž v nedávné době opakovaně informovala média. Předložil Radě NAÚ návrh na zahájení
kontroly dodržování právních předpisů na Ostravské univerzitě, která zjistí, zda docházelo
k porušování právních předpisů při přijímacím řízení na Lékařskou fakultu této univerzity. Rada
NAÚ ve smyslu čl. 1 bodu 6 Zásad pro výkon kontroly dodržování právních předpisů při
uskutečňování akreditovaných činností u vysokých škol schválila zahájení této kontroly.


Usnesení č. 652/2018
Rada NAÚ podle § 84 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), souhlasí s provedením kontroly dodržování právních
předpisů na Ostravské univerzitě při přijímacím řízení ke studiu ve studijním programu
Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.
P: 11
K: 6 Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

c)

Rada NAÚ projednala tři žádosti hodnotitelů o vyřazení ze Seznamu hodnotitelů před uplynutím
doby, na niž byli zapsáni.



Usnesení č. 653/2018
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 PhDr. Pavla Ondračky – oblast
vzdělávání 32 Vědy o umění a kultuře, prof. Mgr. Richarda Přikryla, Dr. – oblast vzdělávání 29
Těžba a zpracování nerostných surovin a 33 Vědy o zemi, a doc. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D.,
M. Ed. – oblast vzdělávání 19 Neučitelská pedagogika a 30 Učitelství, ze Seznamu hodnotitelů k
1. lednu 2019, a to na základě jejich žádosti.
P: 13
K: 7 Pro: 13
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. 12/2018:
Přijatá usnesení, stručná zdůvodnění a poznámky ve správních řízeních, kde příslušné rozhodnutí
Rady NAÚ nabylo právní moci v měsíci prosinci 2018


Usnesení č. 416/2018
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 Kulturní studia se standardní
dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia, pro uskutečňování Filozofickou
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy přesněji konkretizující obsah státní závěrečné
zkoušky. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. října 2020.



Usnesení č. 417/2018
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 78 odst. 10, § 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
Kulturální studia se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, s oprávněním konat
ve smyslu § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách státní rigorózní zkoušky a udělovat titul „doktor
filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem), zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia, pro uskutečňování
Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o tvůrčí činnosti vyučujících (v rozsahu přílohy
C-I žádosti o akreditaci) a o mezinárodním rozměru studijního programu (zahrnující informace
o publikační činnosti vyučujících v kvalitních zahraničních časopisech a o zařazení alespoň
jednoho studijního předmětu vyučovaného v cizím jazyce). Rada NAÚ žádá o předložení výše
uvedené kontrolní zprávy do 31. října 2022.



Usnesení č. 418/2018
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 Fyzikální měření
a modelování se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Fyzika, pro uskutečňování
Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 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 doporučuje vysoké škole provést rozvahu, zda je z ekonomického pohledu udržitelné
uskutečňovat studijní program při dlouhodobě poměrně nízkém počtu zapsaných studentů.


Usnesení č. 432/2018
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 Filozofie se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie, pro uskutečňování Fakultou filozofickou
Univerzity Pardubice na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 15
K: 8 Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijních předmětů
profilujícího základu (v rozsahu přílohy B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá
o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. října 2020.



Usnesení č. 437/2018
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 Aplikovaná fyzika se standardní dobou studia 4 roky, formou
studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu Applied Physics
se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazeným
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Fyzika, pro uskutečňování
Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 10
Proti: 1
Zdržel se: 2
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje věnovat zvýšenou pozornost zapojení odborníků z praxe a zadávání
disertačních prací tematicky vycházejících z aplikované problematiky. Rada NAÚ dále
doporučuje posílit mezinárodní rozměr výzkumných projektů a zvýšit synergii prostřednictvím
spolupráce s dalšími pracovišti univerzity, které se věnují aktivitám překrývajícím se s daným
studijním programem.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat informace o konkrétně
získaných zkušenostech všech absolventů daného doktorského studijního programu v rámci
naplnění standardu týkajícího se povinného absolvování zahraniční stáže nebo účasti na jiné
aktivitě s mezinárodním rozměrem. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. října 2023.



Usnesení č. 438/2018
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 Elektrotechnika se standardní dobou studia 4 roky, formou
studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu Electrical Engineering
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Science se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazeným
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro
uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 10
Proti: 1
Zdržel se: 2
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje aktualizovat studijní literaturu, aby více odpovídala současnému stavu
poznání v posledních 5 letech. Rada NAÚ dále doporučuje stanovit maximální počet prací
vedených jedním školitelem a zvážit zavedení povinnosti publikovat výsledky disertace na
mezinárodní úrovni.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat informace o konkrétně
získaných zkušenostech všech absolventů daného doktorského studijního programu v rámci
naplnění standardu týkajícího se povinného absolvování zahraniční stáže nebo účasti na jiné
aktivitě s mezinárodním rozměrem. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. října 2023.


Usnesení č. 439/2018
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 Komunikační technologie se standardní dobou studia 4 roky,
formou studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu Communication
Technology se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Fyzika, pro
uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 10
Proti: 1
Zdržel se: 2
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje věnovat pozornost personálnímu zabezpečení a aktualizovat studijní
literaturu, aby více odpovídala současnému stavu poznání. Rada NAÚ dále doporučuje stanovit
maximální počet prací vedených jedním školitelem.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat informace o konkrétně
získaných zkušenostech všech absolventů daného doktorského studijního programu v rámci
naplnění standardu týkajícího se povinného absolvování zahraniční stáže nebo účasti na jiné
aktivitě s mezinárodním rozměrem. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. října 2023.



Usnesení č. 440/2018
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 Kybernetika se standardní dobou studia 4 roky, formou studia
prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu Cybernetics se standardní
dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Kybernetika, pro uskutečňování Fakultou
elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10
let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 9
Proti: 1
Zdržel se: 3
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Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje u studijního programu s výukou v angličtině používat výhradně studijní
literaturu v anglickém jazyce (případně u výuky cizích jazyků literaturu v daném jazyce). Rada
NAÚ také doporučuje vyšší zapojení do výzkumných projektů, které rozšiřují současný stav
poznání zejména v oblasti základního výzkumu, přičemž vhodné je více zapojit do těchto projektů
základního výzkumu i samotné doktorandy.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o úpravě skladby a zaměření studijních
předmětů (tak aby více odpovídaly deklarovanému profilu absolventa) a o aktualizaci povinné
i doporučené studijní literatury (v případě obou studijních programů; v rozsahu příloh B-IIb a BIII žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. ledna
2019.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat informace o konkrétně
získaných zkušenostech všech absolventů daného doktorského studijního programu v rámci
naplnění standardu týkajícího se povinného absolvování zahraniční stáže nebo účasti na jiné
aktivitě s mezinárodním rozměrem. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. října 2023.


Usnesení č. 441/2018
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 Řídicí a informační systémy
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a bakalářskému
studijnímu programu Control and Information Systems se standardní dobou studia 3 roky, formou
studia prezenční, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Kybernetika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 442/2018
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 Řídicí a informační
systémy se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Control and
Information Systems se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazeným
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Kybernetika, pro uskutečňování
Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 443/2018
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 Výpočetní a aplikovaná matematika se standardní dobou
studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu
Computational and Applied Mathematics se standardní dobou studia 4 roky, formou studia
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prezenční a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí
vzdělávání Matematika a Informatika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje aktualizovat povinnou i doporučenou studijní literaturu, aby více
odpovídala současnému stavu poznání. Rada NAÚ dále doporučuje usilovat o větší zapojení do
výzkumných projektů, včetně zahraničních. Zároveň Rada NAÚ doporučuje u studijního
programu s výukou v angličtině používat výhradně studijní literaturu v anglickém jazyce
(případně u výuky cizích jazyků literaturu v daném jazyce).
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat informace o konkrétně
získaných zkušenostech všech absolventů daného doktorského studijního programu v rámci
naplnění standardu týkajícího se povinného absolvování zahraniční stáže nebo účasti na jiné
aktivitě s mezinárodním rozměrem. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. října 2023.


Usnesení č. 444/2018
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 Chemické a environmentální
inženýrství se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování Fakultou
metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 445/2018
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 Chemické
a environmentální inženýrství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Chemie, pro
uskutečňování Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 446/2018
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 Chemické a environmentální inženýrství se standardní dobou
studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu
Chemical and Enviromental Engineering se standardní dobou studia 4 roky, formou studia
prezenční a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Chemie, pro uskutečňování Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké
školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 11
Proti: 1
Zdržel se: 1
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Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat informace o konkrétně
získaných zkušenostech všech absolventů daného doktorského studijního programu v rámci
naplnění standardu týkajícího se povinného absolvování zahraniční stáže nebo účasti na jiné
aktivitě s mezinárodním rozměrem. Rada NAÚ dále v rámci této kontrolní zprávy požaduje
předložit údaje o kvalifikačním rozvoji jednotlivých pracovníků včetně jejich publikační činnosti
(v rozsahu příloh B-IIb a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené
kontrolní zprávy do 31. října 2023.


Usnesení č. 447/2018
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 Energetické stroje
a zařízení se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Energy
Engineering se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazeným ve smyslu
§ 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Energetika, pro uskutečňování Fakultou
strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního programu
s ohledem na délku trvání pracovních úvazků, o publikační a další publikační a vědecko-výzkumné
činnosti akademických pracovníků, zejména garantů studijních předmětů profilujícího základu,
a o aktualizaci studijní literatury v rámci jednotlivých studijních předmětů (v rozsahu příloh BIIa, B-III a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. října 2023.



Usnesení č. 460/2018
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 Dopravní prostředky
a infrastruktura pro uskutečňování Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 15
K: 8 Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje provést aktualizaci pravidel pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem (tzv. kvantifikovaná kritéria), aby odpovídala současnému vývoji oboru.



Usnesení č. 461/2018
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 Technologie a management
v dopravě pro uskutečňování Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice na dobu 10
let od nabytí právní moci rozhodnutí.
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P: 15
K: 8
Schváleno.

Pro: 15

Zdržel se: 0

Proti: 0

Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje provést aktualizaci pravidel pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem (tzv. kvantifikovaná kritéria), aby odpovídala současnému vývoji oboru.


Usnesení č. 462/2018
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 Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem o udělení akreditace akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Filozofie se standardní dobou studia 2 roky,
formou studia prezenční, pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 463/2018
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 Pardubice
o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Ekonomika
a management se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro
uskutečňování Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 464/2018
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 Pardubice
o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Ekonomika a management se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, pro uskutečňování Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 465/2018
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 Pardubice
o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Hospodářská
politika a veřejná správa se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, pro uskutečňování Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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Usnesení č. 466/2018
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 Pardubice
o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Hospodářská politika a veřejná správa se standardní dobou studia 2 roky, formou studia
prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Fakultou ekonomicko-správní Univerzity
Pardubice.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 467/2018
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 Pardubice
o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Informatika
a systémové inženýrství se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, a akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Informatics and
System Engineering se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro
uskutečňování Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 468/2018
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 Pardubice
o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Informatika a systémové inženýrství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Informatics and System Engineering se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční,
pro uskutečňování Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 469/2018
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 Pardubice
o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Regional Development and Governance se standardní dobou studia 2 roky, formou studia
prezenční, pro uskutečňování Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 470/2018
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.
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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 Pardubice
o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Religionistika se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, a akademicky
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Religious Studies se standardní
dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování Fakultou filozofickou Univerzity
Pardubice.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.


Usnesení č. 471/2018
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 Pardubice
o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Religionistika se standardní dobou studia
4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu Religious
Studies se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro
uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 472/2018
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 Pardubice
o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Chemie
a technologie ochrany životního prostředí se standardní dobou studia 3 roky, formou studia
prezenční, pro uskutečňování Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 473/2018
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm.
b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy
obchodní a hotelové s.r.o. o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Gastronomie a cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky, formou
studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Vysokou školou obchodní a hotelovou
s.r.o.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 474/2018
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm.
b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy
obchodní a hotelové s.r.o. o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Management hotelnictví a cestovního ruchu se standardní dobou studia
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3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Vysokou školou obchodní
a hotelovou s.r.o.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.


Usnesení č. 475/2018
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm.
b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy
regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s., o udělení akreditace profesně
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Ekonomika a management podniku
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování
Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním institutem – AMBIS, a.s.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 476/2018
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm.
b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy
regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s., o udělení akreditace profesně
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Management rozvoje měst a regionů
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování
Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním institutem – AMBIS, a.s.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 478/2018
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 3 zákona
č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. 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 vedené z moci úřední ve věci zrušení omezení akreditace spočívající v zákazu
přijímat ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní a veřejné vztahy
se studijním oborem Politologie a politický marketing se standardní dobou studia 2 roky formou
studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Vysokou školou mezinárodních a veřejných
vztahů Praha, o.p.s., další uchazeče.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Publikační činnost garanta studijního programu je pro dané zaměření studijního programu,
resp. studijního oboru neodpovídající a bez náležitých ohlasů. V publikační činnosti garanta
vztahující se k danému studijnímu oboru absentují odborné studie v uznávaných zahraničních
časopisech.



Usnesení č. 502/2018
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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
doktorskému studijnímu programu Biochemie se standardní dobou studia 4 roky, formou studia
prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Chemie, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0


Usnesení č. 503/2018
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 Biochemistry se standardní dobou studia 4 roky, formou studia
prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Chemie, pro uskutečňování v anglickém jazyce Přírodovědeckou fakultou Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 504/2018
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 Chemie životního
prostředí se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 505/2018
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 Mechatronics
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Kybernetika, pro uskutečňování v anglickém jazyce
Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci ve
spolupráci se zahraniční vysokou školou podle § 47a zákona o vysokých školách na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje před zahájením výuky v daném studijním programu inovovat a doplnit
obsah studijní literatury u jednotlivých studijních předmětů a při praktické realizaci vzít do úvahy
úpravu obsahové náplně studijních předmětů, v případech, ve kterých na to upozornila hodnoticí
komise.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního programu
včetně publikační činnosti jednotlivých vyučujících (v rozsahu přílohy B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. listopadu 2021.
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Usnesení č. 506/2018
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 Technologie plastů
a kompozitů se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní Technické univerzity v Liberci
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 507/2018
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 Polymers and
Composites Technology se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie
a materiály, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou strojní Technické univerzity
v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 508/2018
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 Communication and Media Studies
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia, pro uskutečňování
v anglickém jazyce University of New York in Prague, s.r.o., na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 516/2018
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 Chemie potravin
a bioaktivních látek se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Potravinářství
a Chemie, pro uskutečňování Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje posílit spolupráci s praxí. Dále Rada NAÚ doporučuje doplnit povinnou
studijní literaturu u některých studijních předmětů a orientovat publikační činnost garanta
studijního programu ve větší míře do potravinářství.



Usnesení č. 517/2018
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
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dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Chemistry of Food
and Bioactive Compounds se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Potravinářství
a Chemie, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou technologickou Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje posílit spolupráci s praxí. Dále Rada NAÚ doporučuje doplnit povinnou
studijní literaturu u některých studijních předmětů a orientovat publikační činnost garanta
studijního programu ve větší míře do potravinářství.


Usnesení č. 518/2018
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 Materiály a technologie
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávu o aktualizaci povinné studijní literatury
u vyučovaných studijních předmětů a o publikační činnosti vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa,
B-III a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy
do 31. prosince 2019.



Usnesení č. 519/2018
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 Inženýrství
polymerů se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Chemie,
pro uskutečňování Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o aktualizaci doporučené studijní literatury
u předmětů profilujícího základu a o publikační činnosti vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa, BIII a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy
do 31. prosince 2019.



Usnesení č. 520/2018
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 Polymer
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Engineering se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování v anglickém
jazyce Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8 Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o aktualizaci doporučené studijní literatury
u předmětů profilujícího základu a o publikační činnosti vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa, BIII a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy
do 31. prosince 2019.


Usnesení č. 521/2018
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 Aplikovaná ekonomie
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 Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, ve které vysoká škola předloží schválený
vnitřní předpis zabývající se tvorbou a schvalováním studijních programů a vnitřní předpis o
postavení garanta studijního programu, přičemž doloží, jakým způsobem se tento dokument
promítá do činnosti Ekonomické fakulty. Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy
do 28. února 2019.



Usnesení č. 522/2018
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 Applied Economics se standardní
dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování v anglickém jazyce
Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, ve které vysoká škola předloží schválený
vnitřní předpis zabývající se tvorbou a schvalováním studijních programů a vnitřní předpis o
postavení garanta studijního programu, přičemž doloží, jakým způsobem se tento dokument
promítá do činnosti Ekonomické fakulty. Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy
do 28. února 2019.



Usnesení č. 523/2018
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
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akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Aplikovaná
ekonomie 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 Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, ve které vysoká škola předloží schválený
vnitřní předpis zabývající se tvorbou a schvalováním studijních programů a vnitřní předpis o
postavení garanta studijního programu, přičemž doloží, jakým způsobem se tento dokument
promítá do činnosti Ekonomické fakulty. Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy
do 28. února 2019.


Usnesení č. 524/2018
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 Applied Economics
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování v anglickém
jazyce Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, ve které vysoká škola předloží schválený
vnitřní předpis zabývající se tvorbou a schvalováním studijních programů a vnitřní předpis o
postavení garanta studijního programu, přičemž doloží, jakým způsobem se tento dokument
promítá do činnosti Ekonomické fakulty. Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy
do 28. února 2019.



Usnesení č. 525/2018
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, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory,
pro uskutečňování Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, ve které vysoká škola předloží schválený
vnitřní předpis zabývající se tvorbou a schvalováním studijních programů a vnitřní předpis o
postavení garanta studijního programu, přičemž doloží, jakým způsobem se tento dokument
promítá do činnosti Ekonomické fakulty. Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy
do 28. února 2019.



Usnesení č. 529/2018
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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 Bezpečnostní
plánování se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Bezpečnostní
obory, pro uskutečňování Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13
K: 7 Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0


Usnesení č. 530/2018
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 HSE Professional
(Health, Safety and Environment) se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Bezpečnostní
obory, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6 Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 531/2018
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 Biomedicínské
inženýrství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Elektrotechnika
a Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 532/2018
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 Biomedical
Engineering se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a
Zdravotnické obory, pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou elektrotechniky a
informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 533/2018
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 Elektroenergetika se standardní dobou studia 4 roky, formou
studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Energetika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky
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a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6 Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního
programu, o aktualizaci doporučené studijní literatury, tématech obhájených a řešených
disertačních prací a o počtu doktorandů ve studijním programu a počtu doktorandů připadajících
na jednotlivé školitele (s využitím příloh B-IIa, B-III a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ dále
v rámci této kontrolní zprávy požaduje informaci o konkrétně získaných zkušenostech všech
absolventů daného doktorského studijního programu v rámci naplnění standardu týkajícího se
povinného absolvování zahraniční stáže nebo účasti na jiné aktivitě s mezinárodním rozměrem.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2023.


Usnesení č. 534/2018
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 Electrical Power Engineering se standardní dobou studia
4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Energetika, pro uskutečňování v anglickém
jazyce Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6 Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního
programu, o aktualizaci doporučené studijní literatury, tématech obhájených a řešených
disertačních prací v anglickém jazyce a o počtu doktorandů ve studijním programu a počtu
doktorandů připadajících na jednotlivé školitele (s využitím příloh B-IIa, B-III a C-I žádosti o
akreditaci). Rada NAÚ dále v rámci této kontrolní zprávy požaduje informaci o konkrétně
získaných zkušenostech všech absolventů daného doktorského studijního programu v rámci
naplnění standardu týkajícího se povinného absolvování zahraniční stáže nebo účasti na jiné
aktivitě s mezinárodním rozměrem. Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31.
prosince 2023.



Usnesení č. 535/2018
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 Počítačové systémy pro průmysl
21. století se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Informatika a Kybernetika,
pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6 Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 536/2018
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 Computer Systems for the Industry
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of the 21st Century se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Informatika a Kybernetika, pro
uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6 Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0


Usnesení č. 537/2018
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 Projektování elektrických systémů
a technologií se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Elektrotechnika,
pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6 Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 538/2018
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 Telekomunikační technika
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Elektrotechnika,
pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti garanta studijního
programu (v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené
kontrolní zprávy do 31. prosince 2021.



Usnesení č. 539/2018
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 Telecommunication Technology
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro uskutečňování v anglickém jazyce
Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti garanta studijního
programu (v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené
kontrolní zprávy do 31. prosince 2021.



Usnesení č. 540/2018
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
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dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Biomechanické
inženýrství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro
uskutečňování Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0


Usnesení č. 541/2018
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 Management kvality a řízení
průmyslových systémů se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti
vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou materiálovětechnologickou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 11
K: 6 Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 542/2018
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 Management kvality
a řízení průmyslových systémů se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání
Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou materiálově-technologickou
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 543/2018
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 Materiálové inženýrství
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie
a materiály, pro uskutečňování Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující ucelenou sadu studijních opor
pro kombinovanou formu studia. Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy
do 31. srpna 2019.



Usnesení č. 544/2018
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
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akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Materiálové
inženýrství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního
programu, o kvalifikačním růstu mladších akademických pracovníků a jejich zahraničním
působení (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené
kontrolní zprávy do 31. prosince 2023.


Usnesení č. 545/2018
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 Materiálové technologie
a recyklace se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 546/2018
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 Metalurgické
inženýrství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje věnovat pozornost mezinárodnímu rozměru tvůrčí činnosti vyučujících
(například navázání spolupráce se západními univerzitami, zapojením do evropských projektů).



Usnesení č. 547/2018
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 Moderní produkce a zpracování
kovových materiálů se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou materiálově-technologickou Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
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Rada NAÚ doporučuje věnovat pozornost mezinárodnímu rozměru tvůrčí činnosti vyučujících
(například navázání spolupráce se západními univerzitami, zapojením do evropských projektů).


Usnesení č. 548/2018
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 Umělecké slévárenství
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro
uskutečňování Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního
programu, zejména s ohledem na rozsah pracovních úvazků vyučujících (v rozsahu přílohB-IIa a
C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince
2021.



Usnesení č. 549/2018
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 Energetika a životní prostředí
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Energetika, pro uskutečňování
Fakultou strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního programu
a tvůrčí činnosti akademických pracovníků (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci).
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2021.



Usnesení č. 550/2018
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 Energetics and Environments
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Energetika, pro uskutečňování v anglickém jazyce
Fakultou strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního programu
a tvůrčí činnosti akademických pracovníků (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci).
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2021.
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Usnesení č. 551/2018
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 Mechatronika se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Strojírenství, technologie a materiály,
pro uskutečňování Fakultou strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 552/2018
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 Mechatronika
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje aktualizovat studijní literaturu u jednotlivých předmětů a zvážit
modifikaci státní závěrečné zkoušky dle připomínek hodnoticí komise.



Usnesení č. 553/2018
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 Mechatronics
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Strojírenství, technologie a materiály,
pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou strojní Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje aktualizovat studijní literaturu u jednotlivých předmětů a zvážit
modifikaci státní závěrečné zkoušky dle připomínek hodnoticí komise.



Usnesení č. 554/2018
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 Těžba nerostných surovin
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Těžba a zpracování nerostných
surovin, pro uskutečňování Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje zaměřit se v rozvoji tvůrčí činnosti vyučujících, zapojených do
uskutečňovaných projektů, na publikační výstupy zařazené do databází Scopus a Web of Science.


Usnesení č. 555/2018
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 Mining of Mineral Resources
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Těžba a zpracování nerostných surovin, pro
uskutečňování v anglickém jazyce Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje zaměřit se v rozvoji tvůrčí činnosti vyučujících, zapojených do
uskutečňovaných projektů, na publikační výstupy zařazené do databází Scopus a Web of Science.



Usnesení č. 556/2018
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 Těžba nerostných
surovin se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Těžba a zpracování nerostných
surovin, pro uskutečňování Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje zaměřit se v rozvoji tvůrčí činnosti vyučujících, zapojených do
uskutečňovaných projektů, na publikační výstupy zařazené do databází Scopus a Web of Science.



Usnesení č. 557/2018
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 Mining of Mineral
Resources se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu §
44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Těžba a zpracování nerostných surovin, pro
uskutečňování v anglickém jazyce Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje zaměřit se v rozvoji tvůrčí činnosti vyučujících, zapojených do
uskutečňovaných projektů, na publikační výstupy zařazené do databází Scopus a Web of Science.



Usnesení č. 558/2018
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
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dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Bioinformatika a chemická
informatika se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona o vysokých školách do oblastí vzdělávání Informatika, Biologie a ekologie a životní
prostředí a Chemie, pro uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje vhodnější výběr témat kvalifikačních prací vzhledem k zaměření
studijního programu a profilu jeho absolventa. Dále Rada NAÚ doporučuje zaměřit se na
kvalifikační růst u nehabilitovaných vyučujících.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o aktualizaci povinné i doporučené studijní
literatury u jednotlivých studijních předmětů a o větším zapojení garanta studijního programu do
výuky v daném studijním programu. Rada NAÚ dále v rámci této kontrolní zprávy požaduje
informace o zapracování podnětů hodnoticí komise do kurikula studijního programu (z hlediska
organizace studia a struktury studijního plánu, ad.). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené
kontrolní zprávy (v rozsahu příloh B-I, B-IIa a B-III žádosti o akreditaci) do 31. března 2019.


Usnesení č. 560/2018
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 Sportovní technologie se standardní
dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých
školách do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Tělesná výchova a sport; Kinantropologie,
pro uskutečňování Vysokým učením technickým v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí. Na uskutečňování studijního programu se podílí Centrum sportovních aktivit
Vysokého učení technického v Brně.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o smluvním zajištění odborných praxí a
obsahové náplni realizovaných praxí. Rada NAÚ žádá předložit danou kontrolní zprávu
do 30. listopadu 2022.



Usnesení č. 561/2018
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 Porodní asistence se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách
do oblasti vzdělávání Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou zdravotnických studií
Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 562/2018
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 Všeobecné ošetřovatelství
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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 Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 12
K: 7 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
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