Zápis z 8. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 23. srpna 2018
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda),
JUDr. Ivan Barančík (místopředseda), MUDr. Josef Fontana, prof. Dušan Lužný, doc.
Iva Málková, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, prof. Jaroslav Petr, prof. Jindřich
Petruška, prof. Eva Táborská
prof. Libor Grubhoffer, doc. Tomáš Pavelka, Radek Špicar, M.Phil., prof. Zdeněk
Vintr
Za Kancelář NAÚ přítomni: Mgr. Bohumila Potočná, PhDr. Jiří Smrčka,
Mgr. Dita Tarbajová, PhDr. Petr Tvrdý, Mgr. Zora Valášková,
Martina Vidláková, MSc. – při projednávání bodů 2 a 3 přítomen pouze zapisovatel
a osoba pověřená sepsáním protokolu o hlasování

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


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

Usnesení č. 285/2018:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 10 Kvorum (K): 6
Pro: 10
Schváleno.

Ad 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Správní řízení

Bod programu uvedl a řídil předseda NAÚ prof. Labík.
a) Rada NAÚ se zabývala žádostmi o udělení akreditace studijním programům. Dané žádosti byly
předloženy hodnoticím komisím k posouzení. Na základě stanovisek hodnoticích komisí
vypracovali zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zprávy zpravodajů i závěry
hodnoticích komisí se ve většině případů ve svých návrzích shodovaly, v případě usnesení
č. 300/2018 a č. 301/2018 měl alespoň jeden ze zpravodajů jiný návrh než hodnoticí komise.
Následně byly vysoké školy vyrozuměny o možnosti nahlédnout do správních spisů a vyjádřit se
k podkladům pro rozhodnutí. Z dotčených vysokých škol využily možnosti vyjádřit se
k podkladům pro rozhodnutí Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Technická univerzita v Liberci,
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Po projednání předložených materiálů a obšírné diskuzi
k předloženým vyjádřením vysokých škol Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci
jednotlivých, níže uvedených, žádostí o udělení akreditace.
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Usnesení č. 286/2018:
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 Architektura
a stavitelství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Architektura
a urbanismus, pro uskutečňování Fakultou stavební Českého vysokého učení technického
v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 287/2018:
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 Dopravní
a transportní technika se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní
Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 288/2018:
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 Divadelní produkce
a jevištní technologie se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Umění, pro
uskutečňování Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 289/2018:
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 Dramatická tvorba
a média se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Umění, pro
uskutečňování Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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Usnesení č. 290/2018:
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 Scénografie
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Divadelní
fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení (v rozsahu příloh BIIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. prosince 2023.



Usnesení č. 291/2018:
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 Dějiny umění se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Vědy o umění a kultuře, pro uskutečňování
Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 292/2018:
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 Dějiny umění
a vizuální studia se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Vědy o umění
a kultuře, pro uskutečňování Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 293/2018:
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 Dějiny umění se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
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pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Vědy o umění a kultuře, pro uskutečňování
Filozofickou fakultou Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 8
K: 5 Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.


Usnesení č. 294/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 písm. b) a c)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
zamítá žádost Ostravské univerzity a neuděluje akreditaci akademicky zaměřenému navazujícímu
magisterskému studijnímu programu Dějiny umění se standardní dobou studia 2 roky, formou
studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
do oblasti vzdělávání Vědy o umění a kultuře, pro uskutečňování Filozofickou fakultou Ostravské
univerzity.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Studijní program není dostatečně personálně zabezpečen. Nejsou splněny standardy pro
akreditace v části týkající se personálního zajištění, a to s ohledem na výši pracovního úvazku
garanta studijního programu.



Usnesení č. 295/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Psychologie
se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Psychologie, pro uskutečňování
Filozofickou fakultou Ostravské univerzity na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení na dobu 10 let.
Celková věková struktura vyučujících předmětů profilujícího základu nevytváří dlouhodobou
perspektivu rozvoje studijního programu. Někteří vyučující nevykazují dostatečnou publikační
činnost ke studijním předmětům, jejichž výuku zajišťují. Jako podpůrný důvod je třeba upozornit,
že profil absolventa z hlediska jeho odborných kompetencí zčásti neodpovídá obsahu a charakteru
studijnímu programu, přičemž tento nedostatek je odstranitelný.
Poznámka:
Rada NAÚ žádá předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení (v rozsahu příloh B-IIa
a C-I žádosti o akreditaci) a o úpravě profilu absolventa, případně obsahu studijního plánu
(v rozsahu přílohy B-I žádosti o akreditaci, případně příloh B-IIa a B-III žádosti o akreditaci).
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2020.



Usnesení č. 296/2018:
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 Geografie se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Vědy o Zemi, pro uskutečňování Přírodovědeckou
fakultou Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.


Usnesení č. 297/2018:
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 Hospodářská
politika v globálním prostředí se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání
Ekonomické obory, pro uskutečňování Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o doplnění cizojazyčné studijní literatury
u všech předmětů (v rozsahu příloh B-III žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše
uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2018.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) s ohledem na publikace s IF či zahrnuté do databáze
Scopus, včetně zahraničních publikací, a o tvůrčí činnosti vysoké školy (v rozsahu přílohy C-II
žádosti o akreditaci) vztahující se k zaměření daného studijního programu. Rada NAÚ žádá
o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2023.



Usnesení č. 298/2018:
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 Podniková ekonomika
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou a akademicky
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Business Administration se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazeným ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Ekonomickou
fakultou Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 299/2018:
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 Podniková
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ekonomika se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Business
Administration se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazeným ve smyslu
§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro
uskutečňování Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje u studijního programu Podniková ekonomika předložení kontrolní zprávy
o doplnění cizojazyčné studijní literatury u všech předmětů (v rozsahu příloh B-III žádosti
o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2018.
Rada NAÚ dále u obou výše uvedených studijních programů požaduje předložení kontrolní
zprávy o publikační činnosti vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
s ohledem na uznávané typy výstupů. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní
zprávy do 31. srpna 2021.


Usnesení č. 300/2018:
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 Nanotechnologie se standardní
dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Fyzika, Chemie a Strojírenství, technologie
a materiály, pro uskutečňování Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 301/2018:
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 Nanotechnologie
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Fyzika, Chemie a Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových
studií Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 302/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Sociologie
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
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č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Sociologie, pro uskutečňování
Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Celková struktura akademických pracovníků z hlediska věku a kvalifikace neskýtá záruky
řádného personálního zabezpečení a perspektivu rozvoje studijního programu na dobu 10 let.
Publikační a další tvůrčí činnost klíčových vyučujících je slabší, zejména pokud jde o její
mezinárodní rozměr.
Poznámka:
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, konstatuje
nedostatky v personálním zabezpečení a v tvůrčí činnosti vyučujících podílejících se
na uskutečňování studijního programu a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění.
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků v personálním
zabezpečení studijního programu a údaje o publikační a další tvůrčí činnosti vyučujících
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní
zprávy do 31. srpna 2020.


Usnesení č. 303/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. a)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Resocializační
a penitenciární pedagogika se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
do oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika, pro uskutečňování Univerzitou Jana Amose
Komenského Praha s.r.o. na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ uděluje akreditaci na kratší dobu z důvodu, že se akreditace tohoto studijního
programu uděluje vysoké škole poprvé. Rada NAÚ upozorňuje, že publikační činnost vyučujících
je hraniční a je nutné dbát o její důsledný rozvoj. Stejně tak musí vysoká škola dbát o celkový
rozvoj personálního zabezpečení.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje vysoké škole snížit počet přijímaných studentů vzhledem k personálnímu
zabezpečení studijního programu.
Rada NAÚ žádá předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení (v rozsahu příloh B-IIa
a C-I žádosti o akreditaci) a tvůrčí činnosti pracoviště (v rozsahu přílohy C-II žádosti o akreditaci).
Rada NAÚ dále žádá předložit informaci o počtu přijímaných studentů a kompletní sadu
studijních opor pro kombinovanou formu studia. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené
kontrolní zprávy do 31. srpna 2020.
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Usnesení č. 304/2018:
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
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu 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 č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání
Filologie, pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o celkovém přehledu pracovně-právních vztahů
akademických pracovníků (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá
o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2020.



Usnesení č. 305/2018:
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 magisterskému studijnímu programu Řízení a použití ozbrojených sil
se standardní dobou studia 5 let, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory, pro
uskutečňování Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 306/2018:
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 magisterskému studijnímu programu Kybernetická bezpečnost
se standardní dobou studia 5 let, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory, pro
uskutečňování Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 307/2018:
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 magisterskému studijnímu programu Vojenské technologie –
elektrotechnické se standardní dobou studia 5 let, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
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§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Bezpečnostní obory
a Elektrotechnika, pro uskutečňování Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.


Usnesení č. 308/2018:
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 magisterskému studijnímu programu Vojenské technologie – strojní
se standardní dobou studia 5 let formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Bezpečnostní obory a Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany
na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 309/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Anglická filologie se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Filologie, pro
uskutečňování Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice na dobu 5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 9 Proti: 1
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení na dobu 10 let.
Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu z oblasti lingvistiky je slabé z hlediska
kvalifikace vyučujících a jejich tvůrčí činnosti.
Poznámka:
Rada NAÚ žádá předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení a publikační činnosti
vyučujících (zejména pak vyučujících studijních předmětů z oblasti lingvistiky; v rozsahu příloh
B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy
do 31. srpna 2021.



Usnesení č. 310/2018:
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 Anglický jazyk se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
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pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Filologie, pro uskutečňování Fakultou filozofickou
Univerzity Pardubice na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o 1) posílení didaktické složky ve specializaci
zaměřené na vzdělávání, 2) celkovém přehledu personálního zabezpečení z hlediska kvalifikační
struktury, 3) tvůrčí činnosti vyučujících. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní
zprávy (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) do 31. srpna 2023.


Usnesení č. 311/2018:
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
technologie se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro
uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje rozšířit nabídku předmětů v cizích jazycích.



Usnesení č. 312/2018:
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
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 313/2018:
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 Chemie a chemické technologie
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.
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Usnesení č. 314/2018:
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 Chemie a technologie materiálů
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 315/2018:
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
a technologie materiálů se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro
uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje rozšířit nabídku předmětů v cizích jazycích.



Usnesení č. 316/2018:
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 Chemistry,
Technology and Materials se standardní dobou studia 2, roky formou studia prezenční,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání
Chemie, pro uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno



Usnesení č. 317/2018:
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 Analytická a forenzní chemie
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
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Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.


Usnesení č. 318/2018:
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 Analytická chemie
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno



Usnesení č. 319/2018:
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 Fyzikální a výpočetní chemie
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.



Usnesení č. 320/2018:
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 chemie
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno



Usnesení č. 321/2018:
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 inženýrství
a bioinženýrství se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro
12

uskutečňování Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o doplnění studijního plánu daného studijního
programu o předměty z oblasti bioinženýrství. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené
kontrolní zprávy (v rozsahu příloh B-IIa a B-III žádosti o akreditaci) do 31. prosince 2018.


Usnesení č. 322/2018:
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
inženýrství a bioinženýrství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání
Chemie, pro uskutečňování Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemickotechnologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o 1) prodloužení pracovní smlouvy garanta
studijního programu a dalších vyučujících daného studijního programu, 2) aktualizaci studijní
literatury u předmětů z oblasti bioinženýrství. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené
kontrolní zprávy (v rozsahu příloh B-III a C-I žádosti o akreditaci) do 31. prosince 2018.



Usnesení č. 323/2018:
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 Chemie se standardní dobou studia
3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování Fakultou chemicko-inženýrskou
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.



Usnesení č. 324/2018:
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 Nano a mikrotechnologie
v chemickém inženýrství se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro
uskutečňování Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na
dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
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Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o prodloužení pracovních smluv vyučujícím
daného studijního programu. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
(v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 31. prosince 2018.


Usnesení č. 325/2018:
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 Biochemie a biotechnologie
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Chemie a Potravinářství, pro
uskutečňování Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 326/2018:
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 Biochemie
a buněčná biologie se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro
uskutečňování Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o 1) provedené revizi obsahů studijních
předmětů Hematologie a imunologie, Patobiochemie I-II a Základy imunochemie a obsahů
studijních předmětů Hygienicko-klinická epidemiologie, Biochemie mikroorganismů
a Molekulární mechanismy bakteriální virulence s cílem odstranit jejich tematické překryvy,
2) doplnění předmětů se zaměřením na buněčnou signalizaci. Rada NAÚ žádá o předložení výše
uvedené kontrolní zprávy (v rozsahu příloh B-IIa a B-III žádosti o akreditaci) do 31. prosince
2018.



Usnesení č. 327/2018:
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 Biotechnologie
a bioinženýrství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Chemie
a Potravinářství, pro uskutečňování Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
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P: 9
K: 5
Schváleno.


Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 328/2018:
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 Forenzní analýza
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje vysoké škole doplnit studijní předmět Diplomový seminář a lépe definovat
vztah studijních předmětů Laboratorní projekt I-III a Diplomová práce.



Usnesení č. 329/2018:
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 Forenzní analýza a analýza
potravin se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Chemie a Potravinářství,
pro uskutečňování Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje vysoké škole posílit praktickou výuku v daném studijním programu.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o zajištění externích odborníků z praxe
s odpovídající tvůrčí činností pro výuku základního teoretického studijního předmětu
profilujícího základu Úvod do kriminalistiky a studijního předmětu profilujícího základu Základy
práva. Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2018.



Usnesení č. 330/2018:
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 a analýza
potravin a přírodních produktů se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání
Chemie a Potravinářství, pro uskutečňování Fakultou potravinářské a biochemické technologie
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Schváleno.


Usnesení č. 331/2018:
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 Mikrobiologie
a genové inženýrství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Chemie
a Potravinářství, pro uskutečňování Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje vysoké škole posílit výuku moderních metod genomiky v praktické výuce.



Usnesení č. 332/2018:
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 Přírodní látky
a léčiva se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro
uskutečňování Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje vysoké škole 1) úpravu studijního plánu studijního programu tak, že
studijní předmět NMR pro studium přírodních látek bude zakončen zkouškou, 2) vzhledem
k profilu absolventa přesunout více analyticky zaměřených předmětů do kategorie povinných
předmětů, 3) akcentovat zařazení aktuálně významných biologicky aktivních látek, peptidů
a proteinů do obsahu studia, s důrazem k jejich analýze.



Usnesení č. 333/2018:
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 Technologie potravin se standardní
dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Chemie a Potravinářství, pro uskutečňování Fakultou
potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
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Rada NAÚ doporučuje zvýšit hodinovou dotaci studijních předmětů ve studijním plánu
zaměřených na potravinářství (např. Legislativní aspekty výroby potravin, Analýza potravin
a přírodních produktů a Principy úschovy a balení potravin).


Usnesení č. 334/2018:
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 Ekotoxikologie a environmentální
analýza se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro
uskutečňování Fakultou technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 335/2018:
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 Energie a paliva se standardní
dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování Fakultou technologie
ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje rozšířit nabídku předmětů v cizích jazycích a provést revizi nabízených
témat kvalifikačních prací, která v některých případech neodpovídají deklarovanému profilu
absolventa.



Usnesení č. 336/2018:
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 Energie a paliva
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Fakultou technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje vysoké škole rozšířit nabídku studijních předmětů v cizích jazycích.



Usnesení č. 337/2018:
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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 Environmentální
inženýrství a analýza se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro
uskutečňování Fakultou technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.


Usnesení č. 338/2018:
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 Průmyslová
ekologie a toxikologie se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro
uskutečňování Fakultou technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 9
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 339/2018:
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 vody
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování
Fakultou technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu
10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje vysoké škole zavedení samostatného studijního předmětu, který by se
věnoval legislativě spojené s problematikou technologie, zpracování a ochrany vod, a obsahoval
v sobě takto zaměřené části stávajících odborných předmětů.



Usnesení č. 340/2018:
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 Voda a prostředí se standardní
dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie, pro uskutečňování Fakultou technologie
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ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
P: 10
K: 5 Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.


Usnesení č. 341/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Marketingové
komunikace se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání
Mediální a komunikační studia, pro uskutečňování Vysokou školou podnikání a práva, a.s.,
na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6
Pro: 10 Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení na dobu 10 let.
Celková struktura personálního zabezpečení včetně garanta studijního programu z hlediska věku
nevytváří jednoznačnou perspektivu dlouhodobého rozvoje studijního programu.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení (v rozsahu příloh BIIa a C-I žádosti o akreditaci) Rada NAÚ dále v rámci této kontrolní zprávy požaduje předložit
ke kontrole studijní opory pro kombinovanou formu studia. Rada NAÚ žádá o předložení výše
uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2021.



Usnesení č. 342/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Marketingové komunikace se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
do oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia, pro uskutečňování Vysokou školou
podnikání a práva, a.s., na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10 Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení na dobu 10 let.
Celková struktura personálního zabezpečení včetně garanta studijního programu z hlediska věku
nevytváří jednoznačnou perspektivu dlouhodobého rozvoje studijního programu. Související
tvůrčí, resp. vědecká činnost pracoviště a mezinárodní rozměr uskutečňování studijního programu
jsou slabé.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o 1) personálním zabezpečení studijního
programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci), 2) tvůrčí činnosti vysoké školy
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(v rozsahu příloh C-II žádosti o akreditaci), 3) posílení mezinárodního rozměru studijního
programu (zařazením předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, resp. o doplnění zahraniční
studijní literatury; v rozsahu příloh B-III žádosti o akreditaci). Rada NAÚ dále v rámci této
kontrolní zprávy požaduje předložit ke kontrole studijní opory pro kombinovanou formu studia.
Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2021.


Usnesení č. 343/2018:
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 Aplikovaná technika pro průmyslovou
praxi se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Strojírenství,
technologie a materiály, pro uskutečňování Vysokou školou polytechnickou Jihlava na dobu 10
let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o 1) publikační činnosti jednotlivých
vyučujících, 2) přijatých změnách v obsahu studijního plánu v návaznosti na doporučení hodnoticí
komise tak, aby studijní plán korespondoval s plánovaným profilem absolventa a aby z něj logicky
vyplývalo kreditové ohodnocení, 3) doplnění cizojazyčné studijní literatury, 4) aktuální situaci
v plánovaném dokončení výstavby zázemí pro praktickou výuku strojírenských studijních
předmětů. Rada NAÚ dále v rámci této kontrolní zprávy požaduje předložit ke kontrole studijní
opory zpracované pro studijní předměty od druhého ročníku kombinované formy studia. Rada
NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy (v rozsahu příloh B-I, B-IIa, B-III a C-I
žádosti o akreditaci) do 31. srpna 2021.



Usnesení č. 344/2018:
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 a bioinformatika se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční,
zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání
Elektrotechnika a Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky
a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
P: 8
K: 5 Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Bod programu dále řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek.
b) Rada NAÚ se dále zabývala žádostmi vysokých škol, u kterých tyto vysoké školy vzaly své
žádosti zpět.
Rada NAÚ se nejprve zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Psychologie pro uskutečňování Filozofickou
fakultou Ostravské univerzity. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě
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stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu.
Zpráva zpravodaje i závěr hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci neudělit. Následně
byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Vysoká
škola vzala dne 13. srpna 2018 předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedenému
studijnímu programu zpět. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti
zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.


Usnesení č. 345/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm.
b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Ostravské univerzity
o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Psychologie se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování
Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.
P: 9
K: 5
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Soukromoprávní studia pro uskutečňování Univerzitou Jana Amose
Komenského Praha s.r.o. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Zpravodaj za
příslušnou oblast vzdělávání a zpravodaj pro profesně zaměřené studijní programy vypracovali
na základě stanoviska hodnoticí komise své zprávy. Zprávy zpravodajů i závěr hodnoticí komise
se shodovaly v návrhu akreditaci neudělit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti
nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Vysoká škola vzala dne 31. července 2018
předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedenému studijnímu programu zpět.
Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a)
správního řádu.



Usnesení č. 346/2018:
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
Amose Komenského Praha s.r.o. o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Soukromoprávní studia se standardní dobou studia 3 roky, formou studia
prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Univerzitou Jana Amose Komenského Praha
s.r.o.
P: 10
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu
Politická filozofie pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska
hodnoticí komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva
zpravodaje i závěr hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci neudělit. Následně byla
vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Vysoká
škola vzala dne 10. srpna 2018 předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedenému
studijnímu programu zpět. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti
zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.



Usnesení č. 347/2018:
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Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm.
b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu
Politická filozofie se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování
Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
P: 10
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Chemie se zaměřením na vzdělávání pro uskutečňování Přírodovědeckou
fakultou Univerzity Hradec Králové. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na
základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání
své zprávy. Zprávy zpravodajů i závěr hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci
neudělit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se
k podkladům. Vysoká škola vzala dne 14. srpna 2018 předmětnou žádost o udělení akreditace
výše uvedenému studijnímu programu zpět. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení
o dané žádosti zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.


Usnesení č. 348/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm.
b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Hradec
Králové o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu
Chemie se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční,
pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové.
P: 10
K:6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

c) Rada NAÚ se dále zabývala žádostmi o udělení akreditace habilitačním řízením a řízení ke
jmenování profesorem. Dané žádosti byly předloženy hodnoticím komisím k posouzení.
Na základě stanoviska hodnoticích komisí vypracovali zpravodajové za příslušné oblasti
vzdělávání své zprávy. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticích komisí se ve všech případech
shodovaly v návrhu akreditaci udělit. Následně byly vysoké školy vyrozuměny o možnosti
nahlédnout do správních spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Po projednání předložených
materiálů a diskusi Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci jednotlivých, níže uvedených,
žádostí o udělení akreditace.


Usnesení č. 349/2018:
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 České dějiny pro
uskutečňování Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 10 let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 10
K: 5
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
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Rada NAÚ doporučuje vysoké škole rozšířit tematický záběr pracoviště tak, aby byla zřetelnější
vazba na celý obor habilitačního a jmenovacího řízení. Tedy posílit vědecko-pedagogický
kolektiv o odborníky zabývající se problematikou mimo badatelské téma raného novověku tak,
aby pracoviště více pokrývalo chronologicky širší spektrum českých dějin.


Usnesení č. 350/2018:
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 v oboru Regionální a veřejná ekonomie pro uskutečňování
Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na dobu 5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
P: 10
K: 5
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje vysoké škole posílit publikační a vědeckou činnost pracoviště ve vztahu
k oboru habilitačního řízení.
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o posílení publikační činnosti vyučujících
a vědecké činnosti pracoviště ve vztahu k oboru habilitačního řízení. Rada NAÚ požaduje, aby
součástí dané kontrolní zprávy bylo zhodnocení mezinárodního aspektu vědecké činnosti
pracoviště. Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy (v rozsahu příloh D-I a F-V žádosti
o akreditaci) do 31. srpna 2021.

d) Rada NAÚ dále jednala o zrušení usnesení Rady NAÚ č. 181/2018 o neudělení akreditace
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Anglophone Studies se standardní dobou
studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Metropolitní
univerzitou Praha, o.p.s., a o zastavení řízení vedeného ve věci předmětného studijního programu,
a to z důvodu zpětvzetí žádosti. Rada NAÚ na svém zasedání č. 6/2018 konaném dne 29. června
2018 schválila usnesení č. 181/2018, kterým neuděluje akreditaci výše zmíněnému studijnímu
programu. Zápis z tohoto zasedání byl již zveřejněn, avšak rozhodnutí o neudělení předmětné
akreditace nebylo doposud vydáno. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., požádala NAÚ dne
1. srpna 2018 o zpětvzetí dané žádosti.
Správní řád v ustanovení § 45 odst. 4 stanoví, že právo vzít žádost zpět nelze uplatnit v době od
vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení. Zpětvzetí
žádosti vysokou školou je tedy oprávněné. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo Radě NAÚ hlasovat
nejprve o zrušení usnesení č. 181/2018 a následně správní řízení o dané žádosti zastavit podle
§ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.


Usnesení č. 351/2018:
Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 181/2018 vydané na zasedání č. 6/2018 konaném dne 29. června
2018, kterým neudělila akreditaci navazujícímu magisterskému studijnímu programu Anglophone
Studies se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro
uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s.
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, 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 Metropolitní
univerzity Praha, o.p.s., o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu
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Anglophone Studies se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou
pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
e) Rada NAÚ se zabývala žádostí Vysoké školy ekonomické v Praze o institucionální akreditaci pro
2 oblasti vzdělávání. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ byla ustavena hodnoticí komise,
složená z předsedy hodnoticí komise, dílčí komise pro institucionální prostředí a 2 dílčích komisí
pro jednotlivé oblasti vzdělávání. V období od 7. června do 14. června 2018 probíhaly na rektorátu
a součástech Vysoké školy ekonomické v Praze povinné návštěvy dílčích komisí.
Poté všechny dílčí hodnoticí komise vypracovaly svá stanoviska, která byla odhlasována členy
jednotlivých komisí a řádně doručena NAÚ. Následně předseda hodnoticí komise vypracoval
stanovisko hodnoticí komise jako celku, jehož nedílnou přílohou jsou stanoviska dílčích komisí.
Toto stanovisko bylo všem členům hodnoticí komise zasláno k projednání per rollam. Stanovisko
komise bylo přijato většinou 11 hlasů (0 hlasů bylo proti návrhu, 2 hodnotitelé se zdrželi
hlasování). Hodnoticí komise navrhla udělit Vysoké škole ekonomické v Praze institucionální
akreditaci pro obě oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů,
o které Vysoká škola ekonomická v Praze požádala.
Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace
a zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zpravodaj pro institucionální
akreditace na základě posouzení institucionálního prostředí navrhl Vysoké škole ekonomické
v Praze institucionální akreditaci udělit, s povinností kontrolních zpráv a s kontrolou schválených
studijních programů po dvou letech.
Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělit Vysoké škole ekonomické v Praze
institucionální akreditaci pro obě oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních
programů, o které Vysoká škola ekonomická v Praze požádala.
Poté byla Vysoká škola ekonomická v Praze vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního
spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
zaslala dne 14. srpna 2018 své vyjádření ke správnímu spisu.
Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajských zpráv následovala obšírná
diskuze. Výsledkem této diskuze byl návrh, aby se hlasovalo o usnesení, ve kterém se Vysoké
škole ekonomické v Praze udělí institucionální akreditace pro obě oblasti vzdělávání a v jejich
rámci pro všechny typy studijních programů, o které Vysoká škola ekonomická v Praze žádá.
V souvislosti s institucionálním prostředím budou vyžádány dvě kontrolní zprávy. Zároveň Rada
NAÚ konstatovala, že NAÚ provede do dvou let od vydání rozhodnutí o udělení institucionální
akreditace kontrolu studijních programů schválených Radou pro vnitřní hodnocení Vysoké školy
ekonomické v Praze v rámci oprávnění získaného institucionální akreditací.


Usnesení č. 352/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod
1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje podle § 81b odst. 1 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách) Vysoké škole ekonomické v Praze institucionální akreditaci pro
a) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský
typ studijních programů,
b) oblast vzdělávání Informatika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
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studijních programů.
P: 11
K: 6
Schváleno.

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Poznámka:
Institucionální prostředí
Doporučení pro vedení vysoké školy:
- snížit důraz na hledisko zastoupení vedení fakult ve prospěch konstrukce Rady pro vnitřní
hodnocení jako odborného, plně samostatného samosprávného akademického orgánu (a dále též
zvážit zařazení externích členů) a upravit procesní pravidla pro projednávání návrhů studijních
programů, významných změn ve studijních programech, návrhů oborů habilitačního/jmenovacího
řízení a dalších zásadních návrhů tak, aby bylo zaručeno jejich řádné posouzení,
- upravit vnitřní standardy pro studijní programy tak, aby byly plně v souladu s celostátními
akreditačními standardy,
- zveřejňovat zápisy z jednání samosprávných akademických orgánů a klíčových poradních
orgánů a součástí Vysoké školy ekonomické v Praze,
- zvážit úpravu problematických nebo nejasných ustanovení ve vnitřních předpisech Vysoké školy
ekonomické v Praze,
- zvážit rozšíření národní spolupráce tak, aby se více promítala do vzdělávací činnosti Vysoké
školy ekonomické v Praze, rozšíření mezinárodní spolupráce v tvůrčí činnosti, a to i v oblasti
základního výzkumu a zvážit možnosti navýšení počtu grantů a projektů smluvního výzkumu,
- zvážit snížení počtu závěrečných prací, které může vést jeden školitel,
- upravit pravidla činnosti etické komise s důrazem na více transparentní procesní úpravu
podávání podnětů.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- vyhodnocení podnětu k vymezení Rady pro vnitřní hodnocení a úpravě procesních pravidel,
- upravenou normu specifikující vnitřní standardy pro studijní programy Vysoké školy
ekonomické v Praze,
- vyhodnocení podnětu ke snížení maximálního počtu současně vedených závěrečných prací.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2018.
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- vyhodnocení podnětu k úpravě vnitřních předpisů Vysoké školy ekonomické v Praze (včetně
pravidel činnost etické komise),
- vyhodnocení podnětu k národní a mezinárodní spolupráci Vysoké školy ekonomické v Praze.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2020.
Rada NAÚ dále projednala další doporučení pro vedení vysoké školy (bez povinnosti předložit
kontrolní zprávu) formulovaná hodnoticí komisí ve svém stanovisku, resp. zpravodaji pro oblasti
vzdělávání Ekonomické obory a Informatika a doporučuje vysoké škole je implementovat.
f) Rada NAÚ se zabývala žádostí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o institucionální
akreditaci pro 9 oblastí vzdělávání. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ byla ustavena hodnoticí
komise, složená z předsedy hodnoticí komise, dílčí komise pro institucionální prostředí a 9 dílčích
komisí pro jednotlivé oblasti vzdělávání. V období od 5. června do 27. června 2018 probíhaly na
rektorátu a součástech Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích povinné návštěvy dílčích
komisí.
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Poté všechny dílčí hodnoticí komise vypracovaly svá stanoviska, která byla odhlasována členy
jednotlivých komisí a řádně doručena NAÚ. Následně předseda hodnoticí komise vypracoval
stanovisko hodnoticí komise jako celku, jehož nedílnou přílohou jsou stanoviska dílčích komisí.
Toto stanovisko bylo všem členům hodnoticí komise zasláno k projednání per rollam. Stanovisko
komise bylo přijato většinou 32 hlasů (0 hlasů bylo proti návrhu, 9 hodnotitelů se zdrželo
hlasování). Hodnoticí komise navrhla udělit Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
institucionální akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy
studijních programů, o které Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích požádala, s výjimkou
magisterského a doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání Ekonomické obory
a magisterského a doktorského typu v oblasti vzdělávání Zemědělství.
Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace
a zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zpravodaj pro institucionální
akreditace na základě posouzení institucionálního prostředí navrhl Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích institucionální akreditaci udělit, s povinností kontrolní zprávy. Dále
navrhl udělit Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích oprávnění k vnitřnímu schvalování
doktorských studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci s pracovišti Akademie věd
České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce (dle výčtu pracovišť uvedeném ve
zpřesnění žádosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), a to v oblastech, ve kterých
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získá institucionální akreditaci pro doktorský typ
studijních programů.
Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělit Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích institucionální akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro
všechny typy studijních programů, o které Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích požádala,
s výjimkou magisterského a doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání
Ekonomické obory, doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání Učitelství
a magisterského a doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání Zemědělství, kde
příslušní zpravodajové navrhli institucionální akreditaci neudělit.
Poté byla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a příslušná pracoviště Akademie věd
České republiky vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům
správního řízení. Zástupci Akademie věd České republiky nahlíželi do spisového materiálu
dne 13. srpna 2018 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zaslal
dne 20. srpna 2018 své vyjádření ke správnímu spisu.
Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajských zpráv následovala obšírná
diskuze. Výsledkem této diskuze a komparativního hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání byl
návrh, aby se hlasovalo o usnesení, kterým nebude institucionální akreditace udělena v oblasti
vzdělávání Ekonomické obory pro magisterský a doktorský typ studijních programů, v oblasti
vzdělávání Filologie pro doktorský typ studijních programů, v oblasti vzdělávání Sociální práce
pro doktorský typ studijních programů, v oblasti vzdělávání Učitelství pro doktorský typ
studijních programů, v oblasti vzdělávání Zemědělství pro magisterský a doktorský typ studijních
programů, v ostatních oblastech vzdělávání bude udělena, s povinností kontrolní zprávy
v oblastech vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie, Historické vědy a Sociální práce.
Kontrolní zpráva bude dále vyžádána v souvislosti s institucionálním prostředím. Rada NAÚ dále
v návaznosti na Metodický materiál NAÚ k předkládání specifických žádostí o akreditaci
studijních programů upozorňuje, že spolupráce s pracovišti Akademie věd ČR může probíhat při
uskutečňování pouze těch doktorských studijních programů, se kterými souvisí odborná činnost
těchto pracovišť.


Usnesení č. 353/2018:
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Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod
1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
I. uděluje podle § 81b odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
institucionální akreditaci pro:
a) oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí a v jejím rámci bakalářský,
magisterský a doktorský typ studijních programů,
b) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský typ studijních programů,
c) oblast vzdělávání Filologie a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních programů,
d) oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský
a doktorský typ studijních programů,
e) oblast vzdělávání Historické vědy a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
f) oblast vzdělávání Sociální práce a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních
programů,
g) oblast vzdělávání Učitelství a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních programů,
h) oblast vzdělávání Zdravotnické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský
typ studijních programů,
i) oblast vzdělávání Zemědělství a v jejím rámci bakalářský typ studijních programů,
II. neuděluje podle § 81a odst. 4 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích institucionální akreditaci pro:
a) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci magisterský a doktorský typ studijních
programů,
b) oblast vzdělávání Filologie a v jejím rámci doktorský typ studijních programů,
c) oblast vzdělávání Sociální práce a v jejím rámci doktorský typ studijních programů,
d) oblast vzdělávání Učitelství a v jejím rámci doktorský typ studijních programů,
e) oblast vzdělávání Zemědělství a v jejím rámci magisterský a doktorský typ studijních
programů,
III. uděluje podle § 81d odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy doktorského typu
v oblastech vzdělávání, které jsou uvedeny v části I. písm. a), d), e) a h) tohoto usnesení, ve
spolupráci s těmito pracovišti Akademie věd České republiky s postavením veřejné výzkumné
instituce:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Biologické centrum AV ČR, Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, 252 43 Průhonice
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Květná 8, 603 65 Brno
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Rumburská 89, 277 21 Liběchov.
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P: 11
K: 6
Schváleno.

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ konstatuje, že v případě magisterského a doktorského typu studijních programů
v oblasti vzdělávání Ekonomické obory jsou hlavními důvody neudělení institucionální akreditace
nedostatečný rozsah vědecké činnosti, nedostatečná publikační činnost jednotlivých
akademických pracovníků a nedostatečné personální zabezpečení, v případě doktorského typu
studijních programů též nedostatečné mezinárodní působení.
V případě doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání Filologie je hlavním
důvodem neudělení institucionální akreditace nedostatečné pokrytí základních tematických
okruhů jazykovými skupinami v rámci uskutečňovaných studijních programů.
V případě doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání Sociální práce jsou
hlavními důvody neudělení institucionální akreditace nedostatečné pokrytí základních
tematických okruhů, nedostatečné personální zabezpečení a nedostatečná úroveň vědecké
činnosti vysoké školy včetně jejího mezinárodního rozměru a dále absence odpovídajících
externích projektů základního výzkumu.
V případě doktorského typu studijních programů oblasti vzdělávání Učitelství jsou hlavními
důvody neudělení institucionální akreditace nedostatečná úroveň vědecké činnosti vysoké školy,
nedostatečné personální zabezpečení a úzké zaměření jediného uskutečňovaného studijního
programu.
V případě magisterského a doktorského typu studijních programů oblasti vzdělávání Zemědělství
jsou hlavními důvody neudělení institucionální akreditace nedostatečné personální zabezpečení
a nízká míra vědecké činnosti vysoké školy, které se týkají podstatné části oblasti vzdělávání.
Poznámka:
A) Institucionální prostředí
Doporučení pro vedení vysoké školy:
- zvážit úpravu způsobu vnitřního rozdělování prostředků mezi součásti Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích tak, aby zahrnovaly kohezní mechanismy,
- připravit strategii udržitelnosti aktivit, které byly primárně financovány z prostředků Evropské
unie a Národního programu udržitelnosti a celkově cíleně dbát na tuto udržitelnost,
- připravit systém hodnocení výsledků tvůrčí činnosti tak, aby přiměřeně odpovídal hodnocení na
národní úrovni a odrážel velikost a strukturu vysoké školy,
- u Rady pro vnitřní hodnocení snížit důraz na hledisko zastoupení vedení fakult ve prospěch
konstrukce Rady jako odborného, plně samostatného samosprávného akademického orgánu.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- vyhodnocení podnětu k úpravě vnitřních pravidel rozdělování prostředků mezi součásti
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
- popis přijaté strategie udržitelnosti aktivit, které byly primárně financovány z prostředků
Evropské unie a Národního programu udržitelnosti a dalších nástrojů pro zabezpečení této
udržitelnosti,
- vyhodnocení podnětu ke složení Rady pro vnitřní hodnocení.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2020.
B) Oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie
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Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- přehled personálního zabezpečení všech studijních programů magisterského typu, především
nově akreditovaných,
- přehled o tvůrčí činnosti (včetně řešených grantů) vysoké školy, která se specificky váže
k jednotlivým studijním programům magisterského typu,
- údaje o složení a fungování oborových rad (včetně zápisů z jednání),
- údaje o složení školitelů a jejich publikační činnosti, počtu doktorandů, které jednotliví
školitelé vedou a témat jednotlivých disertačních projektů,
- podrobné informace o studijních stážích či studijních pobytech jednotlivých doktorandů.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2023.
C) Oblast vzdělávání Historické vědy
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- celkový přehled o vědecké činnosti (včetně projektů a mezinárodních projektů) vysoké školy
vztahující se k jednotlivým doktorským studijním programům,
- celkový přehled aktivit s mezinárodním přesahem.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2023.
D) Oblast vzdělávání Sociální práce
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- celkový přehled o vědecké činnosti (včetně publikací, projektů a mezinárodních projektů)
vysoké školy vztahující se k jednotlivým magisterským studijním programům.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2023.
g) Rada NAÚ se zabývala žádostí Ostravské univerzity o institucionální akreditaci pro 7 oblastí
vzdělávání. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ byla ustavena hodnoticí komise, složená
z předsedy hodnoticí komise, dílčí komise pro institucionální prostředí a 7 dílčích komisí pro
jednotlivé oblasti vzdělávání. V období od 12. června do 26. června 2018 probíhaly na rektorátu
a součástech Ostravské univerzity povinné návštěvy dílčích komisí.
Poté všechny dílčí hodnoticí komise vypracovaly svá stanoviska, která byla odhlasována členy
jednotlivých komisí a řádně doručena NAÚ. Následně předseda hodnoticí komise vypracoval
stanovisko hodnoticí komise jako celku, jehož nedílnou přílohou jsou stanoviska dílčích komisí.
Toto stanovisko bylo všem členům hodnoticí komise zasláno k projednání per rollam. Stanovisko
dílčí komise bylo přijato většinou 28 hlasů (0 hlasů bylo proti návrhu, 5 hodnotitelů se zdrželo
hlasování). Hodnoticí komise navrhla udělit Ostravské univerzitě institucionální akreditaci pro
všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů, o které
Ostravská univerzita požádala.
Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace
a zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zpravodaj pro institucionální
akreditace na základě posouzení institucionálního prostředí navrhl Ostravské univerzitě
institucionální akreditaci udělit, s povinností kontrolní zprávy a s kontrolou schválených
studijních programů po dvou letech. Dále navrhl udělit Ostravské univerzitě oprávnění
k vnitřnímu schvalování doktorských studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci
s pracovištěm Akademie věd České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce (dle
udaného pracoviště uvedeného ve zpřesnění žádosti Ostravské univerzity), a to v oblastech, ve
29

kterých Ostravská univerzita získá institucionální akreditaci pro doktorský typ studijních
programů.
Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělit Ostravské univerzitě
institucionální akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy
studijních programů, o které Ostravská univerzita požádala, s výjimkou doktorského typu
v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport; Kinantropologie a doktorského typu v oblasti
vzdělávání Učitelství, kde příslušní zpravodajové navrhli institucionální akreditaci neudělit.
Poté byly Ostravská univerzita a příslušné pracoviště Akademie věd České republiky vyrozuměny
o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Zástupci Akademie
věd České republiky nahlíželi do spisového materiálu dne 13. srpna 2018. Rektor Ostravské
univerzity zaslal dne 21. srpna 2018 své vyjádření ke správnímu spisu, ve kterém též zúžil
předmět žádosti o udělení institucionální akreditace tak, že vysoká škola již nežádá udělení
institucionální akreditace pro doktorský typ studijních programů v oblasti vzdělávání Učitelství.
Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajských zpráv následovala obšírná
diskuze. Výsledkem této diskuze a komparativního hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání byl
návrh, aby se hlasovalo o usnesení, kterým nebude institucionální akreditace udělena v oblasti
vzdělávání Sociální práce pro doktorský typ studijních programů a v oblasti vzdělávání Tělesná
výchova a sport; Kinantropologie pro doktorský typ studijních programů, v ostatních oblastech
vzdělávání bude udělena, s povinností kontrolní zprávy v oblastech vzdělávání Filologie,
Filozofie, religionistika a teologie, Sociální práce, Učitelství a Zdravotnické obory. Zároveň Rada
NAÚ konstatovala, že NAÚ provede do dvou let od vydání rozhodnutí o udělení institucionální
akreditace kontrolu studijních programů schválených Radou pro vnitřní hodnocení Ostravské
univerzity v rámci oprávnění získaného institucionální akreditací a ověří funkčnost
institucionálního prostředí vysoké školy. Rada NAÚ dále v návaznosti na Metodický materiál
NAÚ k předkládání specifických žádostí o akreditaci studijních programů upozorňuje, že
spolupráce s pracovišti Akademie věd ČR může probíhat při uskutečňování pouze těch
doktorských studijních programů, se kterými souvisí odborná činnost těchto pracovišť.


Usnesení č. 354/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod
1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
I. uděluje podle § 81b odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Ostravské univerzitě institucionální akreditaci pro
a) oblast vzdělávání Filologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních
programů,
b) oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský
a doktorský typ studijních programů,
c) oblast vzdělávání Historické vědy a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ
studijních programů,
d) oblast vzdělávání Sociální práce a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních
programů,
e) oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; Kinantropologie a v jejím rámci bakalářský
a magisterský typ studijních programů,
f) oblast vzdělávání Učitelství a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních programů,
g) oblast vzdělávání Zdravotnické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský
typ studijních programů,
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II. neuděluje podle § 81a odst. 4 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Ostravské univerzitě institucionální
akreditaci pro
a) oblast vzdělávání Sociální práce a v jejím rámci doktorský typ studijních programů,
b) oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; Kinantropologie a v jejím rámci doktorský typ
studijních programů,
III. uděluje podle § 81d odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Ostravské univerzitě oprávnění samostatně
vytvářet a uskutečňovat studijní programy doktorského typu v oblastech vzdělávání, které jsou
uvedeny v části I. písm. a) až c) a g) tohoto usnesení, ve spolupráci s tímto pracovištěm Akademie
věd České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1
P: 10
K: 6
Schváleno.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ konstatuje, že v případě doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání
Sociální práce jsou hlavními důvody neudělení institucionální akreditace nízká míra vědecké
činnosti vysoké školy, která nemá dlouhodobý charakter.
V případě doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport;
Kinantropologie je hlavním důvodem neudělení institucionální akreditace krátká doba dosavadní
realizace doktorského studijního programu.
Poznámka:
A) Institucionální prostředí
Doporučení pro vedení vysoké školy:
- dbát na reálné promítání ustanovení vnitřních předpisů a dalších norem, zejména těch, které se
týkají institucionálního prostředí a zajišťování a hodnocení kvality, do vnitřních mechanismů
fungování Ostravské univerzity,
- zveřejňovat zápisy z jednání samosprávných akademických orgánů a klíčových poradních
orgánů a součástí Ostravské univerzity,
- zprávu o vnitřním hodnocení a případně dodatky k této zprávě formulovat s větším důrazem na
konkrétní údaje, zejména o realizovaných hodnoceních,
- připravit systém hodnocení výsledků tvůrčí činnosti tak, aby přiměřeně odpovídal hodnocení na
národní úrovni a odrážel velikost a strukturu vysoké školy.
B) Oblast vzdělávání Filologie
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- celkový přehled o mezinárodním rozměru magisterského studia (participace vysoké školy na
mezinárodních projektech), včetně přehledu o mezinárodní publikační aktivitě akademických
pracovníků a jejich konkrétním zapojení do mezinárodních projektů,
- celkový přehled o personálním zajištění jednotlivých doktorských studijních programů, včetně
složení oborových rad,
- celkový přehled o proběhlých jmenovacích řízeních.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2023.
C) Oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie
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Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- celkový přehled o dosavadní realizaci doktorského studia, včetně složení a fungování oborové
rady (včetně zápisů z jednání), vykonaných státních závěrečných zkouškách a obhajob
disertačních prací (včetně zápisů o jejich průběhu), o počtech doktorandů a publikační činnost
školitelů.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2020.
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- celkový přehled o mezinárodním rozměru magisterského studia (participace vysoké školy na
mezinárodních projektech), včetně údajů o zařazení předmětů vyučovaných v cizím jazyce do
studijních plánů.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2023.
D) Oblast vzdělávání Sociální práce
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- celkový přehled o personálním zabezpečení magisterského studia (včetně publikačních výstupů
v časopisech zařazených do databází Web of Science a Scopus),
- celkový přehled o vědecké činnosti související s magisterskými studijními programy.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2023.
E) Oblast vzdělávání Učitelství
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- celkový přehled o mezinárodním rozměru magisterského studia včetně údajů o rozšíření
mezinárodní spolupráce s dalšími zahraničními partnery mimo oblast Střední Evropy,
- celkový přehled o personálním zajištění magisterského typu studia včetně přehledu tvůrčí
činnosti jednotlivých akademických pracovníků vysoké školy (včetně řešených projektů).
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2023.
F) Oblast vzdělávání Zdravotnické obory
Doporučení pro vedení vysoké školy:
Rada NAÚ doporučuje:
- věnovat intenzívní pozornost zvyšování akademické kvalifikace nelékařských zdravotnických
pracovníků.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:
- celkový přehled o personálním zajištění bakalářských a magisterských studijních programů,
- celkový přehled o tvůrčí činnosti vysoké školy související s bakalářskými a magisterskými
studijními programy.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2021.
Ad 3 Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík. Rada NAÚ projednala kontrolní
zprávy a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování akreditovaných činností.
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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. 355/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Hradec
Králové,
Pedagogická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

P: 10
K: 6
Schváleno.


Typ
NMgr.

Pro: 10

Studijní obor
Učitelství pro
střední školy –
základy
společenských věd

Vyžád.
03-16

Obsah
publikační činnost vyučujících
zejména v oblasti didaktiky
společenských věd (AK dále
doporučila posílit orientaci na
další společenské vědy, nejen
na filozofii)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v publikační činnosti vyučujících
v oblasti didaktiky společenských věd a vyzývá vysokou školu
k jejich odstranění. Nově přijatá vyučující zajišťující didaktiku
společenských věd prozatím nevykazuje odpovídající
publikační činnost. Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění nedostatků v publikační činnosti
vyučujících v oblasti didaktiky společenských věd do
31. srpna 2020.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 356/2018:
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.
04-18

Obsah
změna garanta studijního oboru
(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 VŠB-TUO. Na
VŠB-TUO měla kromě toho
sjednány dvě dohody o pracovní
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního programu
s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Nová garantka nadále nesplňuje z hlediska týdenní
pracovní doby Standardy. Z údajů v databázi REDOP vyplývá,
že nová garantka působí na plný úvazek na FSI UJEP a dále
na poloviční úvazek na FS VŠB-TUO. Na VŠB-TUO má kromě
toho sjednány dvě dohody o pracovní činnosti o celkové výši
19 hodin týdně, jejichž platnost prozatím nebyla ukončena.
Pracovně právní vztahy nové garantky na VŠB-TUO tudíž
nadále nelze považovat ve smyslu Standardů (Část druhá,
hlava II, oddíl A, bod 3.) za pracovní poměry, které nezakládají
povinnost výkonu práce nebo přítomnosti na pracovišti. Rada
NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění

činnosti o celkové výši 19 hodin
týdně. Pracovně právní vztahy
nové garantky na VŠB-TUO
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/)

P: 10
K: 6
Schváleno.


Pro: 10

nedostatků v garanci studijního programu s jeho studijním
oborem do 31. října 2018.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 357/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Ostravská univerzita,
Lékařská fakulta

Studijní program
Specializace ve
zdravotnictví

P: 10
K: 6
Schváleno.

Pro: 10

Typ
NMgr.

Studijní obor
Fyzioterapie

Proti: 0

Vyžád.
03-16

Obsah
publikační činnost vyučujících,
včetně garanta studijního oboru
a personální růst pracoviště

Zdržel se: 0
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění, resp. přepracování kontrolní
zprávy. Předložený seznam publikační činnosti vyučujících,
uvedený v úvodní části kontrolní zprávy, není členěn na
publikace vydané před rokem 2016 (tj. před reakreditací
studijního programu s jeho studijním oborem) a po roce 2016 a
neobsahuje roztřídění publikačních výstupů na jednotlivé
kategorie (k tomu viz bod č. 6 zápisu ze zasedání Rady NAÚ
ze dne 15. června 2017). Údaje uváděné ve vlastním textu
kontrolní zprávy a v přiložené příloze C-I žádosti o akreditaci si
vzájemně neodpovídají, zejména pokud jde o údaje o
zajišťovaných studijních předmětech. Garant studijního oboru
uvádí v příloze C-I pracovně-právní vztah na vysoké škole
pouze do 30. června 2018 a to v rozsahu polovičního úvazku.
U některých nově vykázaných vyučujících nejsou ve zmíněné
příloze uvedeny údaje o publikační a další tvůrčí činnosti,
popřípadě údaje o vzdělání nebo o zkušenostech s vedením
kvalifikačních prací. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 31. října 2018.



Usnesení č. 358/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Pardubice,
Dopravní fakulta Jana
Pernera

Studijní program
Dopravní inženýrství
a spoje,
Transport
Engineering and
Communications

Typ
NMgr.

Studijní obor
Aplikovaná
informatika
v dopravě,
Applied Informatics
in Transport

Vyžád.
03-16

Univerzita Pardubice,
Dopravní fakulta Jana
Pernera

Dopravní inženýrství
a spoje,
Transport
Engineering and
Communications

NMgr.

Elektrotechnické a
elektronické
systémy v dopravě,
Electrotechnical and
Electronic Systems
in Transport

03-16

Univerzita Pardubice,
Dopravní fakulta Jana
Pernera

Dopravní technologie
a spoje,
Transport Technology
and Communications

Bc.

Aplikovaná
informatika
v dopravě,
Applied Informatics
in Transport

03-16

Obsah
odstranění zjištěných
nedostatků (AK konstatovala
nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
požadovala zjednání nápravy.
Personální zabezpečení bylo
postaveno na řadě vyučujících s
nedostatečnou kvalifikací a
extrémní výukovou zátěží,
celkově byla nedostatečná
publikační činnost. Související
výzkumná činnost byla v řadě
položek vázána na rozvoj výuky,
bez řešení hlubšího odborného
nebo vědeckého problému)
odstranění zjištěných
nedostatků (AK konstatovala
nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
požadovala zjednání nápravy.
Personální zabezpečení bylo
postaveno na řadě vyučujících s
nedostatečnou kvalifikací a
extrémní výukovou zátěží,
celkově byla nedostatečná
publikační činnost. Související
výzkumná činnost byla v řadě
položek vázána na rozvoj výuky,
bez řešení hlubšího odborného
nebo vědeckého problému)
odstranění zjištěných
nedostatků (AK konstatovala
nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
požadovala zjednání nápravy.
Personální zabezpečení bylo
postaveno na řadě vyučujících s
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o informace o
aktuálním stavu personálního zabezpečení studijního oboru (v
rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ
žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do 31. října 2018.

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o informace o
aktuálním stavu personálního zabezpečení studijního oboru (v
rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ
žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do 31. října 2018.

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o informace o
aktuálním stavu personálního zabezpečení studijního oboru a
o související tvůrčí činnosti (v rozsahu příloh B-IIa, C-I a C-II
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 31. října 2018.

Univerzita Pardubice,
Dopravní fakulta Jana
Pernera

Dopravní technologie
a spoje,
Transport Technology
and Communications

P: 10
K: 6
Schváleno.


Bc.

Pro: 10

Elektrotechnické a
elektronické
systémy v dopravě,
Electrotechnical and
Electronic Systems
in Transport

Proti: 0

03-16

nedostatečnou kvalifikací a
extrémní výukovou zátěží,
celkově byla nedostatečná
publikační činnost)
odstranění zjištěných
nedostatků (AK konstatovala
nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
požadovala zjednání nápravy.
Personální zabezpečení bylo
postaveno na řadě vyučujících s
nedostatečnou kvalifikací a
extrémní výukovou zátěží,
celkově byla nedostatečná
publikační činnost)

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o informace o
aktuálním stavu personálního zabezpečení studijního oboru (v
rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ
žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do 31. října 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 359/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola kreativní
komunikace, s. r. o.

Studijní program
Vizuální a literární
umění

P: 9
K: 5
Schváleno.

Pro: 9

Typ
Bc.

Studijní obor
Vizuální tvorba

Proti: 0

Vyžád.
04-18
(01-16)

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru (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
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o přesný přehled
všech aktuálně platných pracovněprávních vztahů vyučujících
uvedených v zaslané příloze B-IIa žádosti o akreditace a to
včetně délky jejich trvání. Rada NAÚ žádá o předložení
doplněné kontrolní zprávy do 31. října 2018.



Usnesení č. 360/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství
psychologie pro
střední školy
(dvouoborové)

Vyžád.
03-16

Ostravská univerzita,
Přírodovědecká fakulta

Geografie

Dr.

03-16

Ostravská univerzita,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Fakulta strojního
inženýrství
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Pedagogická fakulta

Chemie

Bc.

Ekonomická
geografie a
regionální rozvoj
Chemie

Energetika

Bc.

Energetika teplárenství

04-18

Filologie

Bc.

Obchodní ruština

11-18
(08-17,
04-14)

03-12

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru, publikační
činnost vyučujících a
vědeckovýzkumná činnost
pracoviště v oblasti učitelství
psychologie
publikační činnost vyučujících a
školitelů v oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

publikační činnost vyučujících
v oboru
změna garanta studijního oboru
(04-18 vyžádáno doplnění
informace o údaje o zapojení
nového garanta do výuky jím
garantovaného oboru)
publikační činnost a kariérní růst
vyučujících (11-18 vyžádána
kontrolní zpráva o odstranění
nedostatků v tvůrčí činnosti
související se zaměřením
studijního programu /tvůrčí
činnost vyučujících nebyla
zaměřena na problematiku
obchodní ruštiny. Publikační
výstupy vyučujících měly
obecně filologický a literárně
vědný charakter/, 08-17
vyžádáno přepracování kontrolní
zprávy tak, aby obsahovala
údaje o publikační činnosti a
kariérním růstu vyučujících,
které se vztahují výhradně ke
studijnímu oboru Obchodní
ruština)

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

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Univerzita Pardubice,
Dopravní fakulta Jana
Pernera

Dopravní inženýrství
a spoje,
Transport
Engineering and
Communications

NMgr.

Dopravní
management,
marketing a
logistika,
Transport
Management,
Marketing and
Logistics

03-16

Univerzita Pardubice,
Dopravní fakulta Jana
Pernera

Dopravní technologie
a spoje,
Transport Technology
and Communications

Bc.

Dopravní
management,
marketing a
logistika,
Transport
Management,
Marketing and
Logistics

03-16

odstranění zjištěných
nedostatků (vyučující
profilujících předmětů Logistický
management, Management II. a
Teorie a aplikace v marketingu v
dopravě neměli k daným
předmětům odpovídající
publikační činnost. Publikační
činnost vyučujících byla
nedostatečná rovněž u
některých jiných povinných
předmětů oboru. Z předložených
vědecko-výzkumných projektů
nebyla zřejmá souvislost se
studijním oborem, přičemž
v předloženém materiálu byly
uvedeny vědeckovýzkumné
projekty za celou fakultu, což
značně komplikovalo posouzení
žádosti)
odstranění zjištěných
nedostatků (AK konstatovala
nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
související výzkumné činnosti a
požadovala zjednání nápravy.
Vyučující profilujících předmětů
Mikroekonomie a doprava,
Makroekonomie a doprava,
Management I. a Marketing
v dopravě neměli k daným
předmětům odpovídající
publikační činnost. Publikační
činnost vyučujících byla
nedostatečná rovněž u
některých jiných povinných
předmětů oboru. AK upozornila
na významné překryvy se
studijním oborem Management,
marketing a logistika ve spojích,
které by bylo vhodné řešit
sloučením obou oborů a
případnou specializací v rámci
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
vysoké škole (její Radě pro vnitřní hodnocení) věnovat
zvýšenou pozornost publikační činnosti vyučujících (zejména
v uznávaných výstupech typu článků v
impaktovaných časopisech, či v časopisech zařazených do
databáze Scopus) a propojení vědecké činnosti s obsahem
studijního programu a jeho studijního oboru.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
vysoké škole (její Radě pro vnitřní hodnocení) věnovat
zvýšenou pozornost publikační činnosti vyučujících (zejména
v uznávaných výstupech typu článků v
impaktovaných časopisech, či v časopisech zařazených do
databáze Scopus) a propojení vědecké činnosti s obsahem
studijního programu a jeho studijního oboru.

Univerzita Pardubice,
Dopravní fakulta Jana
Pernera

Dopravní technologie
a spoje,
Transport Technology
and Communications

Bc.

Management,
marketing a
logistika ve spojích,
Management,
Marketing and
Logistics in
Communications

03-16

Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně

Nanotechnologie a
pokročilé materiály,
Nanotechnology and
Advanced Materials

Dr.

Nanotechnologie a
pokročilé materiály,
Nanotechnology
and Advanced
Materials

03-16

Západočeská univerzita
v Plzni,
Fakulta aplikovaných
věd

Stavební inženýrství

NMgr.

Stavitelství

04-17
(01-16)

volitelných předmětů, a odstranit
tak neúměrné tříštění struktury
studijních oborů)
odstranění zjištěných
nedostatků (AK konstatovala
nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
související výzkumné činnosti a
požadovala zjednání nápravy.
Vyučující profilujících předmětů
Mikroekonomie a doprava,
Makroekonomie a doprava a
Ekonomika a management
telekomunikací neměli k daným
předmětům odpovídající
publikační činnost. Publikační
činnost vyučujících byla
nedostatečná rovněž u
některých jiných povinných
předmětů oboru. AK upozornila
na významné překryvy se
studijním oborem Dopravní
management, marketing a
logistika, které by bylo vhodné
řešit sloučením obou oborů a
případnou specializací v rámci
volitelných předmětů, a odstranit
tak neúměrné tříštění struktury
studijních oborů)
úpravy studijního plánu (AK
požadovala doplnit skladbu
studijního plánu o další
předměty zaměřené na další
materiály /anorganické –
nekovové a kovové/ a omezit
volitelné předměty
experimentální povahy)
garant z hlediska perspektivy
rozvoje studijního oboru (04-17
vyžádána kontrolní zpráva o
odstranění nedostatků
v personálním zabezpečení
studijního programu /vysoké
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Západočeská univerzita
v Plzni,
Fakulta ekonomická

Ekonomika a
management

Dr.

Ekonomika a
management

03-16

Západočeská univerzita
v Plzni,
Fakulta pedagogická

Učitelství pro základní
školy

NMgr.

Učitelství českého
jazyka pro základní
školy

02-16

škole se nedařilo získat
perspektivní náhradu za
stávajícího garanta, který byl
vyššího věku. Bylo sice
zahájeno habilitační řízení
jednoho ze současných
vyučujících, s nímž vysoká škola
do budoucna počítala na místo
garanta, avšak řízení dosud
nebylo dokončeno/)
vědeckovýzkumná činnost
pracoviště (AK konstatovala
nedostatky ve vědecké a
výzkumné činnosti pracoviště
související se studijním oborem
a požaduje zjednání nápravy.
Vědecká, výzkumná a
publikační činnost pracoviště
nebyla odpovídajícími
způsobem vyprofilována
/cestovní ruch, zemědělství,
marketing, vzdělávání, finanční
gramotnost, konkurenceschopnost atd./ Na pracovišti
byly řešeny projekty, které
nesouvisely se zaměřením
studijního oboru, odborným
zaměřením pracoviště a ani
zaměření publikační činnosti
akademických pracovníků.
Významné externí projekty řešili
vyučující, kteří působili na
vysoké škole pouze na částečný
úvazek)
odstranění nedostatků v
pedagogicko-psychologické
části učitelské přípravy,
personální zabezpečení
studijního oboru a výzkumná a
publikační činnost pracoviště
(AK netrvala na svém původním
návrhu na omezení akreditace,
nicméně konstatovala
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
nadále věnovat zvýšenou pozornost personálnímu
zabezpečení pedagogicko-psychologické části studijního
programu s jeho studijním oborem a tvůrčí, resp. publikační
činnosti pracoviště.

nedostatky v pedagogickopsychologické části učitelské
přípravy a požadovala zjednání
nápravy. Ačkoli byly provedeny
některé dílčí změny v
personálním zabezpečení
výuky, k výraznému zlepšení
mělo dojít až v delším časovém
horizontu. Personální
zabezpečení na obou katedrách
bylo slabé, situace byla závažná
zejména na katedře
psychologie)

P: 10
K: 6
Schváleno.


Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 361/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

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

Studijní program
Fytotechnika,
Crop Science

Typ
Dr.

Studijní obor
Obecná produkce rostlinná,
General Crop Science

Obsah
změna složení oborové rady

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,

Fytotechnika,
Crop Science

Dr.

Speciální produkce rostlinná,
Special Crop Science

změna garanta studijního oboru
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky ve složení oborové rady a
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. U čtyř z pěti nově
jmenovaných členů oborové rady není v předložených
materiálech uvedeno, že by se dosud podíleli na vedení
alespoň jedné obhájené disertační práce. U páté nově
jmenované členky oborové rady je uvedeno, že se dosud
podílela na vedení pouze dvou obhájených disertačních prací.
Zkušenosti nově navrhovaných členů oborové rady
s působením jako školitelé studentů doktorského studijního
programu jsou tedy minimální. Rada NAÚ navrhuje, aby byla
oborová rada doplněna pedagogy, kteří mají výrazně větší
praxi s působením jako školitelé studentů doktorského
studijního programu. Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění nedostatků ve složení oborové
rady do 31. prosince 2018.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního programu
s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Nový garant studijního oboru se dosud podílel na

potravinových a
přírodních zdrojů

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

Zootechnika

Dr.

Obecná zootechnika

změna složení oborové rady

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

Zootechnika

Dr.

Obecná zootechnika

změna garanta studijního oboru

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta

Zootechnika

Bc.

Zootechnika

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
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vedení pouze jediné obhájené disertační práce a to jako
školitel-specialista. Nemá tedy dostatek zkušeností jako
školitel, což se jeví u garanta doktorského studijního programu
a předsedy oborové rady jako závažný nedostatek. NAÚ proto
doporučuje, aby byl jako garant tohoto studijního programu
vybrán pedagogický pracovník s adekvátní kvalifikací,
podstatně bohatší školitelskou praxí a vyšším počtem
obhájených disertací vedených v pozici školitele. Rada NAÚ
proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění
nedostatků v garanci studijního programu s jeho studijním
oborem do 31. prosince 2018.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky ve složení oborové rady a
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Někteří z nově
jmenovaných členů oborové rady nevykazují dostatečné
zkušenosti s působením jako školitelé studentů doktorského
studijního programu. Rada NAÚ navrhuje, aby oborová rada
byla doplněna pedagogy, kteří mají výrazně větší praxi
s působením jako školitelé studentů doktorského studijního
programu. Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní
zprávu o odstranění nedostatků ve složení oborové rady do
31. prosince 2018.
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 studijního oboru vykazuje, že se
dosud podílela na vedení pouze jedné obhájené disertační
práce. Nemá tedy dostatek zkušeností jako školitelka, což se
jeví u garantky doktorského studijního programu a
předsedkyně oborové rady jako závažný nedostatek. NAÚ
proto doporučuje, aby byl jako garant tohoto studijního oboru
vybrán pedagogický pracovník s adekvátní kvalifikací,
podstatně bohatší školitelskou praxí a vyšším počtem
obhájených disertací vedených v pozici školitele. Rada NAÚ
proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění
nedostatků v garanci studijního programu s jeho studijním
oborem do 31. prosince 2018.
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. Publikační činnost nové garantky studijního
programu s jeho studijním oborem není dostačující a
neodpovídá svým zaměřením předmětům, jejichž výuku nová

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta

Zemědělské
inženýrství

P: 10
K: 6
Schváleno.


Dr.

Pro: 10

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Agroekologie

Proti: 0

garantka zajišťuje. Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění nedostatků v garanci studijního
programu s jeho studijním oborem do 31. prosince 2018.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního programu
s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Nový garant studijního programu s jeho studijním
oborem nevykazuje, že by se dosud podílel na vedení alespoň
jedné obhájené disertační práce. Nemá tedy dostatek
zkušeností jako školitel, což se jeví u garanta doktorského
studijního programu a předsedy oborové rady jako závažný
nedostatek. NAÚ proto doporučuje, aby byl jako garant tohoto
studijního programu vybrán pedagogický pracovník
s adekvátní kvalifikací, podstatně bohatší školitelskou praxí a
vyšším počtem obhájených disertací vedených v pozici
školitele. Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu
o odstranění nedostatků v garanci studijního programu s jeho
studijním oborem do 31. prosince 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 362/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta

Studijní program
Hospodářská politika
a správa

P: 10
K: 6
Schváleno.

Pro: 10

Typ
Bc.

Studijní obor
Strukturální politika EU pro
veřejnou správu

Proti: 0

Obsah
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Zdržel se: 0
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění informace resp. o vyjasnění.
Vysoká škola v předložené příloze C-I žádosti o akreditace
uvádí, že nově jmenovaná garantka je od 1. ledna 2018
garantkou nově připravovaného bakalářského studijního
programu Management regionálního rozvoje. Rada NAÚ žádá
o vyjasnění, zda v případě úspěšné akreditace výše
uvedeného nového studijního programu vysoká škola
předpokládá opětovnou změnu garanta bakalářského
studijního programu Hospodářská politika a správa se
studijním oborem Strukturální politika EU pro veřejnou správu.
Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. října
2018.



Usnesení č. 363/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola báňskáTechnická univerzita
Ostrava,
Fakulta strojní

Studijní program
Strojní inženýrství

P: 10
K: 6
Schváleno.


Typ
Dr.

Pro: 10

Studijní obor
Energetické stroje a zařízení

Proti: 0

Obsah
změna garanta studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o publikační a
další tvůrčí činnosti nového garanta (v rozsahu přílohy C-I
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
informace do 31. října 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 364/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Akademie múzických
umění,
Hudební a taneční
fakulta
Česká zemědělská
univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Fakulta rybářství a
ochrany vod
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Fakulta rybářství a
ochrany vod

Studijní program
Hudební umění

Typ
Dr.

Studijní obor
Zvuková tvorba

Obsah
změna garanta studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zootechnika

Dr.

Speciální zootechnika

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ekonomika a
management

Bc.

Řízení a ekonomika podniku

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ekonomika a
management

NMgr.

Řízení a ekonomika podniku

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zemědělská
specializace,
Agricultural
Specialization
Zootechnika

NMgr.

Rybářství a ochrana vod,
Fishery and Protection of
Waters

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Bc.

Rybářství

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
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Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Teologická fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Teologická fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Teologická fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

Přírodopis se zaměřením na
vzdělávání

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Specializace v
pedagogice

Bc.

Přírodovědná a ekologická
výchova

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Filozofie,
Philosophy

Dr.

Filozofie,
Philosophy

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Humanitní studia

Dr.

Charitativní práce

Sociální práce

Bc.

Sociální a charitativní práce

Ošetřovatelství,
Nursing

Bc.

Všeobecná sestra,
Nurse

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Porodní asistence

Bc.

Porodní asistentka

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rehabilitace,
Rehabilitation

Bc.

Rehabilitační – psychosociální
péče o postižené děti, dospělé a
seniory,
Rehabilitative Psychosocial
Care for Disabled Children,
Adult, and Elders

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta

Rehabilitace

Dr.

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rehabilitace

NMgr.

Rehabilitační – psychosociální
péče o postižené děti, dospělé a
seniory

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Sociální politika a
sociální práce

Bc.

Sociální práce ve veřejné správě

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Specializace ve
zdravotnictví

Bc.

Fyzioterapie

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.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta
Masarykova univerzita,
Fakulta sportovních
studií
Technická univerzita
v Liberci,
Fakulta strojní
Univerzita Karlova,
Katolická teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Katolická teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Katolická teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Katolická teologická
fakulta

Specializace ve
zdravotnictví

Bc.

Nutriční terapeut

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Specializace ve
zdravotnictví

Bc.

Radiologický asistent

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Speciální pedagogika

Bc.

Speciální pedagogika vychovatelství

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zemědělské
inženýrství

NMgr.

Agroekologie

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zemědělství

Bc.

Agroekologie

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zemědělství

Bc.

Trvale udržitelné systémy
hospodaření v krajině

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zemědělství

Bc.

Zemědělské biotechnologie

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zemědělství

Bc.

Zemědělství

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Specializace ve
zdravotnictví

Bc.

Fyzioterapie (jednooborové)

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Strojní inženýrství,
Mechanical
Engineering
Historické vědy

NMgr.

Výrobní systémy a procesy,
Manufacturing Systems and
Processes
Dějiny evropské kultury
(jednooborové)

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Historické vědy

Dr.

Církevní a obecné dějiny

Historické vědy

NMgr.

Dějiny evropské kultury
(jednooborové)

Humanitní studia

NMgr.

Aplikovaná etika (jednooborové)

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Bc.
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

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

Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta

Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy

Dr.

Evropské právo

Dr.

Finanční právo a finanční věda

Dr.

Mezinárodní právo

Dr.

Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Přírodovědecká fakulta
Vysoká škola
ekonomická v Praze,

Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy
Teoretické právní
vědy
Demografie,
Demography
Demografie,
Demography
Demografie,
Demography
Demography

Dr.

Mezinárodní právo soukromé a
právo mezinárodního obchodu
Občanské právo (civilní proces,
rodinné právo, právo
k nehmotným statkům)
Obchodní právo

Demografie,
Demography
Geography

Dr.
NMgr.

International Development
Studies

Matematika,
Mathematics

NMgr.

International
Economic Relations

NMgr.

Dr.

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

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu
úprava studijního plánu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Matematika a její aplikace,
Applied Mathematics

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Economics of Globalisation and
European Integration

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
Právní dějiny a římské právo

Dr.

Právo životního prostředí

Dr.

Správní právo a správní věda

Dr.

Dr.

Teorie, filozofie a sociologie
práva
Trestní právo, kriminologie a
kriminalistika
Ústavní právo a státověda

Bc

Demografie s ekonomií

Bc

Demografie se sociální geografií

Bc

Demografie se sociologií

Dr.

Dr.

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

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

Fakulta mezinárodních
vztahů
Vysoká škola
chemickotechnologická v Praze,
Fakulta potravinářské a
biochemické
technologie
Vysoká škola
chemickotechnologická v Praze,
Fakulta technologie
ochrany prostředí

Environmental
Technology and
Engineering

NMgr.

úprava studijního plánu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Environmental
Technology and
Engineering

NMgr.

úprava studijního plánu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

P: 10
K: 6
Schváleno.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 4 Různé
a) Předseda NAÚ prof. Labík zrekapituloval, že dle Statutu provádí NAÚ vnitřní hodnocení své
činnosti. Rámcový časový plán tohoto hodnocení byl představen na červencovém zasedání Rady
NAÚ. Přípravu zprávy o vnitřním hodnocení dle čl. 25 Statutu NAÚ řídí členové Rady NAÚ
k tomu pověření Radou NAÚ.


Usnesení č. 365/2018:
Rada NAÚ podle čl. 25 Statutu Akreditačního úřadu pověřuje prof. RNDr. Libora Grubhoffera,
CSc., doc. MgA. Iva Mathé, prof. RNDr. Ivana Netuku, DrSc., a Radka Špicara, M.Phil., řízením
vnitřního hodnocení činnosti Akreditačního úřadu a přípravou zprávy o vnitřním hodnocení.
P: 10
K: 6
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

b) Předseda NAÚ prof. Labík informoval členy Rady NAÚ o tom, že ve Sbírce zákonů vyšla novela
zákona o vysokých školách, která prodlužuje dobu platnosti akreditace studijních programů tak,
aby bylo umožněno dostudování stávajících studentů.
Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.
Zapsali: Petr Novák, Bohumila Potočná, Dita Tarbajová, Petr Tvrdý, Zora Valášková, Martina
Vidláková
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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