Zápis z 3. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 21. března 2019
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda),
JUDr. Ivan Barančík (místopředseda), prof. Libor Grubhoffer, prof. Dušan Lužný, doc.
Ivo Mathé, prof. Petr Noskievič, doc. Tomáš Pavelka, prof. Jaroslav Petr, prof. Eva
Šmelová, prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr
prof. Ivan Netuka, Radek Špicar, M.Phil., Mgr. Michal Zima
Za Kancelář NAÚ přítomni: Jan Dvořák, PhDr. Eva Hajduková, PhDr. Petr Novák,
Mgr. Bohumila Potočná, PhDr. Jiří Smrčka, Mgr. Dita Tarbajová, PhDr. Petr Tvrdý,
Mgr. Zora Valášková, Martina Vidláková MSc. – při projednávání bodu 2 a 6 přítomen
pouze zapisovatel a osoba pověřená sepsáním protokolu o hlasování

Ad 1 Zahájení a schválení programu
Předseda NAÚ prof. Labík zahájil jednání a přivítal přítomné na třetím řádném zasedání Rady NAÚ
v roce 2019. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Zahájení a schválení programu
Správní řízení
Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání ČR
Metodická pomůcka pro vnější hodnocení činnosti vysokých škol
Seznam hodnotitelů
Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Různé

Usnesení č. 177/2019:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 11 Kvorum (K): 6
Pro: 11
Schváleno.

Ad 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Správní řízení

Bod programu uvedl a řídil předseda NAÚ prof. Labík a dále místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek.
Rada NAÚ projednala 38 správních řízení týkajících se akreditací studijních programů a oborů
habilitačního a jmenovacího řízení a institucionální akreditace u těchto vysokých škol:
 CEVRO Institut, z.ú.,
 České vysoké učení technického v Praze,
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
 Masarykova univerzita
 Ostravská univerzita,
 Slezská univerzita v Opavě,
 Technická univerzita v Liberci,
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Univerzita Hradec Králové,
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Univerzita obrany,
Univerzita Palackého v Olomouci,
Univerzita Pardubice,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Západočeská univerzita v Plzni.

Přijatá usnesení, včetně případných stručných zdůvodnění a poznámek, budou zveřejněna po nabytí
právní moci příslušných správních rozhodnutí jako příloha k zápisu ze zasedání Rady NAÚ konaného
v kalendářním měsíci, v němž příslušné správní rozhodnutí nabyde právní moci.
Ad 3

Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání ČR

Předseda NAÚ prof. Labík informoval o Rámci kvalifikací vysokoškolského vzdělávání ČR
(RKVV), který schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2018. RKVV popisuje
kvalifikace udělované vysokými školami a stanovuje očekávané výsledky učení v podobě odborných
znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí, kterých by měli absolventi jednotlivých
stupňů studia dosahovat. Schválení RKVV a jeho propojení se systémem zajišťování kvality
vysokoškolského vzdělávání tvoří jeden ze závazků ČR v rámci Boloňského procesu a jeho využívání
v rámci národního systému zajišťování kvality je v souladu se Standardy a směrnicemi pro zajištění
kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (ESG).
Prof. Labík poukázal na to, že stávající postupy a požadavky NAÚ při rozhodování o akreditaci
studijních programů již do značné míry RKVV zohledňuje a jeho plné zapracování do činnosti NAÚ
bude realizováno dílčí úpravou metodických materiálů. Předsednictvo NAÚ připraví harmonogram
plánových kroků začleňování RKVV do národního systému zajišťování kvality, které je nezbytné k
prokázání kompatibility systému zajišťování kvality ČR s mezinárodními závazky.
Ad 4

Metodická pomůcka pro vnější hodnocení činnosti vysokých škol

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík představil návrh metodického materiálu k vnějšímu hodnocení
kvality vzdělávací činnosti, vědecké, výzkumné, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokých
škol podle § 84 zákona o vysokých školách. Metodická pomůcka zakotvuje základní rámec a principy
vnějšího hodnocení se zohledněním skutečnosti, že prováděná hodnocení se mohou významně lišit
svým zaměřením, rozsahem ad. Členové Rady NAÚ o návrhu diskutovali a souhlasili s jeho
projednáním, ve znění po zapracování připomínek členů Rady NAÚ, s orgány reprezentace vysokých
škol. Následně bude metodický materiál v konečné podobě schválen Radou NAÚ.
Ad 5

Seznam hodnotitelů

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík přednesl návrh změny podmínek pro zařazení osob do Seznamu
hodnotitelů. Změny se budou týkat podmínek pro zařazení kandidátů působících ve vysokém školství.
Podle čl. 21 odst. 1 Statutu NAÚ připraví Předsednictvo NAÚ nový návrh podmínek, zašle jej
k vyjádření členům Rady a před konečným schválením podmínek Radou NAÚ bude jejich návrh
projednán s orgány reprezentace vysokých škol.
Ad 6 Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
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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. 216/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

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

Studijní program
Historické vědy

P: 12
K: 7
Schváleno.


Typ
Dr.

Pro: 12

Studijní obor
Moderní dějiny
střední Evropy

Proti: 0

Vyžád.
10-18

Obsah
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru (10-18
vyžádána kontrolní zpráva o
odpovídající změně ve složení
oborové rady. Nově navrhovaná
garantka nesplňovala
požadavky, kladené na garanty
doktorského studijního
programu. Hlavním problémem
byla absence mezinárodního
rozměru její tvůrčí činnosti.)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci doktorského
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. Z předložených materiálů vyplývá, že
studijní program s jeho studijním oborem není aktuálně
dostatečně zabezpečen, pokud jde o funkci garanta studijního
programu s jeho studijním oborem a předsedy oborové rady
doktorského studijního programu (v souladu s § 47 odst. 6
zákona o vysokých školách). Rada NAÚ proto požaduje
předložit kontrolní zprávu o odstranění výše uvedeného
nedostatku v garanci doktorského studijního programu do
31. května 2019.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 217/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

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

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství dějepisu
pro střední školy

Vyžád.
03-18
(08-17,
05-14)

Obsah
odstranění uvedených
nedostatků (03-18 vyžádána
kontrolní zpráva o odstranění
nedostatků v personálním
zabezpečení studijního
programu /v rozsahu přílohy BIIa a C-I žádosti o akreditaci/;
08-17 vyžádáno doplnění o 1) o
konkrétní údaje o úpravách
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení
studijního programu s jeho studijním oborem. Údaje, které
Rada NAÚ požadovala, byly doloženy, avšak požadované
změny v personálním zabezpečení studijního programu s jeho
studijním oborem nebyly provedeny. Nadále také přetrvávají
rozpory v předložených údajích a údajích vykazovaných
v REDOPu. Vzhledem ke skutečnosti, že studijní program
s jeho studijním oborem je určený pouze na dostudování

koncepce pedagogických praxí
a o údaje, kteří vyučující se
podílejí na systematickém
vedení studentů během praxí a
na jejich reflexi, 2) o údaje o
personálním zabezpečení
studijního oboru, 3) o údaje o
tvůrčí, resp. vědecké činnosti
pracoviště vztahující se ke
studijnímu oboru /v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditac/),
a 4) o syllaby předmětů
metodologického a oborově
didaktického zaměření a
charakteristiku provedených
změn.)

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

stávajících studentů a je pravděpodobné, že jeho
uskutečňování bude ukončeno v létě 2019, Rada NAÚ upouští
od předložení kontrolní zprávy o odstranění uvedených
nedostatků. Namísto toho požaduje předložení informace o
dostudování všech stávajících studentů (tj. zda již absolvovali
studium, popřípadě kdy se předpokládá, že studium dokončí)
do 30. září 2019.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 218/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola
chemickotechnologická v Praze,
Fakulta potravinářské a
biochemické
technologie

Studijní program
Forenzní analýza a
analýza potravin

Typ
Bc.

Studijní obor

Vyžád.
07-18

Obsah
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
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v personálním zajištění
základního teoretického studijního předmětu profilujícího
základu Úvod do kriminalistiky a studijního předmětu
profilujícího základu Základy práva a vyzývá vysokou školu
k jejich odstranění. Personální zajištění obou uvedených
studijních předmětů je nutno považovat hraniční až
nedostatečné. U základního teoretického studijního předmětu
profilujícího základu Úvod do kriminalistiky je otázkou
dlouhodobá perspektiva zajištění. Vyučující studijního
předmětu profilujícího základu Základy práva nevykazuje
žádnou publikační činnost. Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění výše uvedeného nedostatku
v personálním zabezpečení základního teoretického studijního
předmětu profilujícího základu Úvod do kriminalistiky a

studijního předmětu profilujícího základu Základy práva do 31.
října 2019.

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 219/2019:
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: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Typ
Bc.

Studijní obor
Vizuální tvorba

Proti: 0

Vyžád.
10-18
(04-18,
01-16)

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru (10-18
vyžádáno přepracování kontrolní
zprávy /v rozsahu přílohy B-IIa
žádosti o akreditaci/ tak, aby ze
studijního plánu bylo zřejmé,
které ze studijních předmětů
jsou profilující teoretické
předměty /tj. studijní předměty,
které mají vliv na profil
absolventa/ a které studijní
předměty vstupují do státní
závěrečné zkoušky; 04-18
vyžádáno doplnění o aktuální a
platné údaje o personálním
zabezpečení /údaje uváděné
v kontrolní zprávě neodpovídají
údajům v databázi REDOP;
v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditace/. Rada NAÚ dále
žádala o upřesnění, který
z vyučujících uvedených
kontrolní zprávě vykonává funkci
garanta studijního programu,
resp. studijního oboru.)

Zdržel se: 0

Usnesení č. 220/2019:
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o údaje o
personálním zabezpečení studijního programu s jeho studijním
oborem (v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci) tak, aby
zachycovala stav personálního zabezpečení k 30. září 2019.
Rada NAÚ žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do 31.
října 2019.

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola
regionálního rozvoje a
Bankovní institut –
AMBIS, a. s.

Studijní program
Bankovnictví,
Banking,
Bankovskoje dielo

P: 12
K: 7
Schváleno.


Typ
Bc.

Pro: 12

Studijní obor
Bankovní
management,
Banking
Management,
Bankovskij
menedžment

Vyžád.
10-18

Obsah
změna garanta studijního oboru
(10-18 vyžádána kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
v garanci studijního oboru /v
rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci/. Nová garantka
vykazovala nedostatečnou
publikační činnost. V její
publikační činnosti zejména
zcela absentovala publikační
činnost v časopisech
zařazených do databáze Scopus
či v impaktovaných časopisech.)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o aktuální údaje o
osobě nového garanta studijního oboru (v rozsahu přílohy C-I
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 31. května 2019.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 221/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

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

P: 12

Studijní program
Ekonomika a
management

K: 7

Pro: 12

Typ
Bc.

Studijní obor
Management
organizací

Proti: 0

Vyžád.
10-18

Obsah
změna garanta studijního oboru
(10-18 vyžádána kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
v garanci studijního oboru / v
rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci/. Nový garant
vykazoval nedostatečnou
publikační činnost. V jeho
publikační činnosti zejména
zcela absentovala publikační
činnost v časopisech
zařazených do databáze Scopus
či v impaktovaných časopisech)

Zdržel se: 0
7

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy, respektive o
vysvětlení. V předložené příloze C-I žádosti o akreditaci není
v rubrice Další současná působení jako akademický pracovník
na jiných VŠ uváděn pracovní poměr nové garantky na jiné
vysoké škole. V rubrice Údaje o odborném působení od
absolvování VŠ téhož formuláře je však uváděno, že nová
garantka působí od roku 2016 jako akademický pracovník na
jiné vysoké škole. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy, obsahující vysvětlení výše uvedeného
rozporu, do 31. května 2019.

Schváleno.


Usnesení č. 223/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

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

Vyžád.
08-18

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

Fytotechnika,
Crop Science

Dr.

Speciální produkce
rostlinná,
Special Crop
Science

08-18

Obsah
změna složení oborové rady
(08-18 vyžádána kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
ve složení oborové rady. U čtyř
z pěti nově jmenovaných členů
oborové rady nebylo
v předložených materiálech
uvedeno, že by se dosud
podíleli na vedení alespoň jedné
obhájené disertační práce. U
páté nově jmenované členky
oborové rady bylo 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 byly tedy
minimální. Rada NAÚ navrhla,
aby oborová rada byla doplněna
pedagogy, kteří mají výrazně
větší praxi s působením jako
školitelé studentů doktorského
studijního programu.)
změna garanta studijního oboru
(08-18 vyžádána kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
v garanci studijního programu
s jeho studijním oborem. Nový
garant studijního oboru se
dosud podílel na vedení pouze
jediné obhájené disertační práce
a to jako školitel-specialista.
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

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

Zootechnika

Dr.

Obecná
zootechnika

08-18

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

Zootechnika

Dr.

Obecná
zootechnika

08-18

Neměl tedy dostatek zkušeností
jako školitel, což se jevilo u
garanta doktorského studijního
programu a předsedy oborové
rady jako závažný nedostatek.
Rada NAÚ proto doporučila, 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 školitel.)
změna složení oborové rady
(08-18 vyžádána kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
ve složení oborové rady. Někteří
z nově jmenovaných členů
oborové rady nevykazovali
dostatečné zkušenosti
s působením jako školitelé
studentů doktorského studijního
programu. Rada NAÚ proto
navrhla, aby oborová rada byla
doplněna pedagogy, kteří mají
výrazně větší praxi s působením
jako školitelé studentů
doktorského studijního
programu.)
změna garanta studijního oboru
(08-18 vyžádána kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
v garanci studijního programu
s jeho studijním oborem. Nová
garantka studijního oboru
vykazovala, že se dosud
podílela na vedení pouze jedné
obhájené disertační práce.
Neměla tedy dostatek
zkušeností jako školitelka, což
se jevilo u garantky doktorského
studijního programu a
předsedkyně oborové rady jako
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

České vysoké učení
technické v Praze,
Fakulta
elektrotechnická

Lékařská elektronika
a bioinformatika,
Medical Electronics
and Bioinformatics

NMgr.

06-18

České vysoké učení
technické v Praze,
Fakulta strojní

Aplikované vědy ve
strojním inženýrství

NMgr.

09-18

České vysoké učení
technické v Praze,
Fakulta strojní

Automatizační a
přístrojová technika

NMgr.

09-18

České vysoké učení
technické v Praze,
Fakulta strojní

Řízení průmyslových
systémů

NMgr.

09-18

České vysoké učení
technické v Praze,
Fakulta strojní

Výrobní inženýrství

NMgr.

09-18

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta

Zemědělské
inženýrství

Dr.

Agroekologie

08-18

závažný nedostatek. Rada NAÚ
proto doporučila, 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.)
zpřesnění vazby povinně
volitelných studijních předmětů
na tematické okruhy ověřované
u státní zkoušky a modifikace
zařazení jednotlivých předmětů
z této skupiny do kategorie
předmětů profilujícího základu
dodržování minimálního rozsahu
80 hodin přímé výuky za
semestr v kombinované formě
studia (v rozsahu přílohy B-III
žádosti o akreditaci)
dodržování minimálního rozsahu
80 hodin přímé výuky za
semestr v kombinované formě
studia (v rozsahu přílohy B-III
žádosti o akreditaci)
dodržování minimálního rozsahu
80 hodin přímé výuky za
semestr v kombinované formě
studia (v rozsahu přílohy B-III
žádosti o akreditaci)
dodržování minimálního rozsahu
80 hodin přímé výuky za
semestr v kombinované formě
studia (v rozsahu přílohy B-III
žádosti o akreditaci)
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru (08-18
vyžádána kontrolní zpráva o
odstranění nedostatků v garanci
studijního programu s jeho
studijním oborem. Nový garant
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta

Zootechnika

Bc.

Zootechnika

08-18

Ostravská univerzita,
Lékařská fakulta

Veřejné zdravotnictví

NMgr.

Odborný pracovník
v ochraně
veřejného zdraví

07-18

studijního programu s jeho
studijním oborem nevykazoval,
že by se dosud podílel na
vedení alespoň jedné obhájené
disertační práce. Neměl tedy
dostatek zkušeností jako
školitel, což se jevilo u garanta
doktorského studijního
programu a předsedy oborové
rady jako závažný nedostatek.
Rada NAÚ proto doporučila, 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.)
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru (08-18
vyžádána kontrolní zpráva o
odstranění nedostatků v garanci
studijního programu s jeho
studijním oborem. Publikační
činnost nové garantky studijního
programu s jeho studijním
oborem nebyla dostačující a
neodpovídala svým zaměřením
předmětům, jejichž výuku nová
garantka zajišťovala.)
změna garanta studijního
programu (07-18 vyžádána
kontrolní zpráva o odstranění
nedostatků v garanci studijního
programu. Nový garant
nesplňoval standardy, pokud šlo
o publikační a další tvůrčí
činnost. Z předložených
materiálů dále nebylo jasné, zda
se v případě zdravotnického
zařízení, ve kterém nový garant
působil v rámci pracovního
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

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

Strojírenská
technologie

Bc.

Řízení výroby

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

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Filozofická fakulta

Humanitní studia

Bc.

Základy humanitní
vzdělanosti estetika

02-18
(11-17,
08-17,
04-14)

poměru v rozsahu plného
úvazku, jednalo o zdravotnické
zařízení, se kterým měla vysoká
škola uzavřenu smlouvu o
spolupráci při zajištění klinické a
praktické výuky nebo výzkumné
a vývojové činnosti.)
personální zabezpečení
ekonomicko-manažerských
předmětů; AK dále doporučila
věnovat pozornost personálnímu
zabezpečení studijních
předmětů zejména z oblasti
řízení (11-18 vyžádáno
přepracování kontrolní zprávy
tak, aby v příloze C-I byly
uvedeny pouze tituly
publikované za hodnocené
období, tedy od vyžádání
kontrolní zprávy v srpnu 2017;
08-17 vyžádána další kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
v personálním zabezpečení
ekonomicko-manažerských
předmětů /v rozsahu příloh B-IIa
a C-I žádosti o akreditaci; bylo
nadále třeba pokračovat ve
zvyšování kvalifikace
vyučujících; publikační činnost
vyučujících předmětů Úvod do
managementu, Logistika,
Podniková ekonomika či Řízení
lidských zdrojů nebyla
dostatečná a bylo nezbytné
posílit publikační činnosti těchto
vyučujících v uznávaných
typech publikací/)
personální zabezpečení
studijního oboru (02-18
doporučeno věnovat zvýšenou
pozornost personálnímu
zabezpečení, mj. zvážit možnost
habilitace v případě garanta
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a současně
vyzývá vysokou školu, aby věnovala zvýšenou pozornost
publikační činnosti akademických pracovníků ve vztahu k jimi
zajišťovaným předmětům z hlediska uznávaných typů výstupů
(zejména v impaktovaných časopisech nebo časopisech
zařazených do databáze Scopus).

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje na
potřebu věnovat zvýšenou pozornost dlouhodobé perspektivě
personálního zabezpečení studijního programu.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem,
Přírodovědecká fakulta

Chemie

NMgr.

Učitelství chemie
pro střední školy

10-18
(09-17,
04-14)

studijního oboru; 11-17
vyžádána kontrolní zpráva
obsahující: 1) podrobný přehled
tvůrčího výkonu garanta, včetně
grantů a aktivních vystoupení na
konferencích, 2) údaje o tvůrčí
činnosti dalších vyučujících,
podílejících se na výuce
studijního oboru; 08-17
vyžádáno doplnění o údaje o
úplném personálním
zabezpečení studijního oboru
(v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci) a o stručnou
charakteristiku změn
v personálním zabezpečení,
které proběhly v období od
udělení akreditace.)
odstranění uvedených
nedostatků (požadavek rozšířit
časový/kreditní rozsah pro
pedagogické a psychologické
předměty a zároveň posílit
odborné praxe a jejich reflexe;
úprava studijního plánu
vzhledem k zaměření studentů
na učitelství ZŠ; většina
studijních předmětů byla ve
studijních oborech pro učitelství
pro střední školy i učitelství pro
základní školy názvem i
obsahově totožná; personální
zabezpečení oborových
předmětů nedávalo perspektivy
k dlouhodobému rozvoji
studijního oboru, na pracovišti
chyběli habilitovaní vyučující
mladšího a středního věku
působící v rozsahu plného
úvazku) (10-18 vyžádáno
doplnění o podrobnější údaje o
studijních předmětech, nově
zařazených do studijního plánu;
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Vysoká škola báňská –
Technická univerzita
Ostrava,
Fakulta elektrotechniky
a informatiky

Kybernetika,
Cybernetics

Dr.

Vysoká škola ekonomie
a managementu, a. s.

Ekonomika a
management,
Economics and
Management

NMgr.

10-18

Management firem,
Corporate
Management

06-18
(03-18,
01-16)

09-17 vyžádána kontrolní zpráva
o odstranění nedostatků v
personálním zabezpečení
oborových předmětů /Personální
zabezpečení oborových
předmětů nadále neposkytovalo
perspektivu dlouhodobého
rozvoje studijního oboru, na
pracovišti nadále chyběli
habilitovaní vyučující mladšího a
středního věku působící v
rozsahu plného úvazku./)
úprava skladby a zaměření
studijních předmětů (tak aby
více odpovídaly deklarovanému
profilu absolventa) a aktualizace
povinné i doporučené studijní
literatury (v případě obou
studijních programů; v rozsahu
příloh B-IIb a B-III žádosti o
akreditaci)
personální zabezpečení
studijního oboru (06-18
vyžádána kontrolní zpráva o
odstranění nedostatků
v personálním zabezpečení
studijního programu a
v publikační činnosti vyučujících,
obsahující údaje o personálním
zabezpečení a publikační
činnosti vyučujících a rozvrhy
výuky pro zimní semestr
školního roku 2018/19. Řada
vyučujících nevykazovala
žádnou publikační činnost,
popřípadě jejich publikační
činnosti nebyla v souladu se
zaměřením zabezpečovaných
studijních předmětů; 03-18
vyžádána kontrolní zpráva o
odstranění nedostatků v
personálním zabezpečení
studijního oboru Management
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a současně
upozorňuje na potřebu věnovat zvýšenou pozornost
personálnímu zabezpečení a vědecké a publikační činnosti
akademických pracovníků. U některých akademických
pracovníků stále přetrvává ne zcela odpovídající publikační
činnost. Tuto skutečnost je nutné vzít v úvahu zejména při
přípravě nové žádosti o akreditaci.

Vysoká škola finanční a
správní, a.s.

Bezpečnostně právní
studia

NMgr

Vysoká škola
chemickotechnologická v Praze,
Fakulta potravinářské a
biochemické

Biochemie a buněčná
biologie

NMgr.

Bezpečnostně
právní studia

11-17

07-18

firem/Corporate Management,
včetně vymezení procent podílu
jednotlivých pracovníků na
výuce daného předmětu. Někteří
vyučující působili na vysoké
škole na základě dohody o
provedení práce. Z
předložených materiálů nebyl
jasný jejich podíl na výuce jimi
zajišťovaných předmětů. V
případě vyučujícího předmětu
Měření firemní výkonnosti byla
překročena maximální týdenní
pracovní doba daná 1,5
násobkem stanovené týdenní
pracovní doby podle § 79
zákoníku práce. V souladu se
standardy nebylo lze brát tohoto
vyučujícího v úvahu při
posuzování personálního
zabezpečení studijního
programu.)
odstranění zjištěných
nedostatků (v rozsahu přílohy BIIa, samostatně pro všechna
pracoviště, kde je výuka
uskutečňována, a dále přílohy
C-I žádosti o akreditaci; v
personálním zabezpečení byl
vysoký podíl částečných
pracovních úvazků a působení
na dohodu mimo pracovní
poměr, publikační činnost
některých vyučujících byla
nedostačující a ve studijním
programu byly významné rozdíly
v zabezpečení výuky v sídle
školy a na pobočkách)
1) provedená revize obsahů
studijních předmětů
Hematologie a imunologie,
Patobiochemie I-II a Základy
imunochemie a obsahů
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

technologie

Vysoká škola obchodní
a hotelová, s.r.o.

Gastronomie,
hotelnictví a turismus

Bc.

Management
hotelnictví a
cestovního ruchu

01-18

Vysoká škola podnikání
a práva, a. s.

Ekonomika a
management

NMgr.

Podnikání

10-18
(03-18,
01-16)

studijních předmětů Hygienickoklinická epidemiologie,
Biochemie mikroorganismů
a Molekulární mechanismy
bakteriální virulence s cílem
odstranit jejich tematické
překryvy, 2) doplnění předmětů
se zaměřením na buněčnou
signalizaci (v rozsahu příloh BIIa a B-III žádosti o akreditaci)
publikační a další tvůrčí činnost
akademických pracovníků,
podílejících se na uskutečňování
studijního programu, případně
další profesní činnost u
odborníků z praxe, vztahující se
k jednotlivým zabezpečovaným
předmětům a dále tvůrčí činnost
vysoké školy (v rozsahu příloh
B-IIa, C-I a C-II žádosti
o akreditaci)
personální zabezpečení
studijního oboru a výzkumná
činnost vztahující se k oboru
(10-18 vyžádána kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
v personálním zabezpečení
studijního programu s jeho
studijním oborem. Někteří
vyučující profilujících
teoretických předmětů, uvedení
v kontrolní zprávě, nepůsobili
dle údajů z REDOPu na vysoké
škole na základě pracovního
poměru v rozsahu plného
úvazku; 03-18 vyžádána
kontrolní zpráva o odstranění
nedostatků v personálním
zabezpečení studijního oboru;
/Oproti původní žádosti o
akreditaci z prosince 2015 došlo
v personálním zabezpečení
k výrazným změnám. U
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a současně
vyzývá vysokou školu, aby věnovala zvýšenou pozornost
publikační činnosti akademických pracovníků ve vztahu k jimi
zajišťovaným předmětům z hlediska uznávaných typů výstupů
(zejména v impaktovaných časopisech nebo časopisech
zařazených do databáze Scopus).

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

Ekonomika a
management

Bc.

Vysoké učení technické
v Praze, Fakulta
chemická

Chemie a technologie
potravin

Bc.

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Účetnictví

10-18

04-18

Proti: 0

profilujících teoretických
předmětů, které vstupují do
SZZk, a které lze považovat za
základní teoretické předměty
profilujícího základu, nebyly
naplněny standardy pro
akreditace. Tyto předměty
nebyly garantovány
akademickými pracovníky, kteří
byli jmenováni docentem nebo
profesorem v dané oblasti
vzdělávání. Nebylo zřejmé, kdo
garantoval, resp. zabezpečoval
předměty, které vstupují do
součásti SZZk Konkurenční
potenciál podnikání./)
změna garanta studijního oboru
(10-18 vyžádána kontrolní
zpráva o odstranění nedostatků
v garanci studijního oboru /v
rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci/. Nová garantka
nepůsobila dle údajů z REDOPu
na vysoké škole na základě
pracovního poměru v rozsahu
plného úvazku. Dle údajů
z REDOPu naopak působila na
základně pracovního poměru na
jiných vysokých školách
v rozsahu pracovního úvazku ve
výši 52 hodin týdně)
posílení předmětů s
technologickým zaměřením ve
studijním programu a provedené
úpravy v řazení předmětů ve
studijním plánu tak, aby byla
dodržena jejich logická
návaznost

Zdržel se: 0

Usnesení č. 224/2019:
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Vysoká škola/Fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta

Studijní program
Chemie

P: 11
K: 6
Schváleno.


Typ
Dr.

Pro: 11

Studijní obor
Zemědělská chemie

Proti: 0

Obsah
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci doktorského
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. Z předložených materiálů vyplývá, že
nový garant není předsedou, ale pouze členem oborové rady
doktorského studijního programu. Tato skutečnost je v rozporu
s § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách. Rada NAÚ proto
požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění výše
uvedeného nedostatku v garanci doktorského studijního
programu do 31. května 2019.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 225/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Karlova,
1. lékařská fakulta

Studijní program
Molekulární a
buněčná biologie,
genetika a virologie,
Molecular and Cell
Biology, Genetics and
Virology

Typ
Dr.

Univerzita Karlova,
2. lékařská fakulta

Molekulární a
buněčná biologie,
genetika a virologie,
Molecular and Cell

Dr.

Studijní obor

Obsah
změna garanta studijního
programu

změna garanta studijního
programu
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci doktorského
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. Z předložených materiálů vyplývá, že
nová garantka není předsedkyní, ale pouze členkou oborové
rady doktorského studijního programu. Tato skutečnost je
v rozporu s § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách. Rada
NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění
výše uvedeného nedostatku v garanci doktorského studijního
programu do 31. května 2019.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci doktorského
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. Z předložených materiálů vyplývá, že
nová garantka není předsedkyní, ale pouze členkou oborové

Biology, Genetics and
Virology

Univerzita Karlova,
3. lékařská fakulta

Molekulární a
buněčná biologie,
genetika a virologie,
Molecular and Cell
Biology, Genetics and
Virology

Dr.

změna garanta studijního
programu

Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta

Molekulární a
buněčná biologie,
genetika a virologie,
Molecular and Cell
Biology, Genetics and
Virology

Dr.

změna garanta studijního
programu

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

rady doktorského studijního programu. Tato skutečnost je
v rozporu s § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách. Rada
NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění
výše uvedeného nedostatku v garanci doktorského studijního
programu do 31. května 2019.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci doktorského
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. Z předložených materiálů vyplývá, že
nová garantka není předsedkyní, ale pouze členkou oborové
rady doktorského studijního programu. Tato skutečnost je
v rozporu s § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách. Rada
NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění
výše uvedeného nedostatku v garanci doktorského studijního
programu do 31. května 2019.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci doktorského
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. Z předložených materiálů vyplývá, že
nová garantka není předsedkyní, ale pouze členkou oborové
rady doktorského studijního programu. Tato skutečnost je
v rozporu s § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách. Rada
NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění
výše uvedeného nedostatku v garanci doktorského studijního
programu do 31. května 2019.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 226/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Karlova,
Fakulta humanitních
studií

Studijní program
Environmentální
studia,
Environmental
Studies

Typ
Dr.

Studijní obor
Environmentální studia,
Environmental Studies

Obsah
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci doktorského
studijního programu s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. Z předložených materiálů vyplývá, že
nový garant není předsedou, ale pouze členem oborové rady
doktorského studijního programu. Tato skutečnost je v rozporu

s § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách. Rada NAÚ proto
požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění výše
uvedeného nedostatku v garanci doktorského studijního
programu do 31. května 2019.

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 227/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

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

Studijní program
Kvantitativní metody
v ekonomice,
Quantitative Methods
in Economics

Typ
Dr.

Studijní obor
Ekonometrie a operační
výzkum,
Econometrics and Operation
Research

Obsah
změna složení oborové rady (1118 vyžádáno doplnění o údaje o
tvůrčí činnosti všech členů
oborové rady, která odpovídá
oblasti nebo oblastem vzdělávání,
v rámci které nebo v rámci kterých
je doktorský studijní program
uskutečňován; 07-19 vyžádáno
doplnění o podrobnější údaje
o všech členech oborové rady /v
rozsahu přílohy C-I žádosti
o akreditaci/)

Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a
statistiky

Kvantitativní metody
v ekonomice,
Quantitative Methods
in Economics

Dr.

Ekonometrie a operační
výzkum,
Econometrics and Operation
Research

změna složení oborové rady (1118 vyžádáno doplnění o údaje o
tvůrčí činnosti všech členů
oborové rady, která odpovídá
oblasti nebo oblastem vzdělávání,
v rámci které nebo v rámci kterých
je doktorský studijní program
uskutečňován; 07-19 vyžádáno
doplnění o podrobnější údaje
o všech členech oborové rady /v
rozsahu přílohy C-I žádosti
o akreditaci/)
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Závěry NAÚ
3-letý DSP
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky ve složení oborové rady
doktorského studijního programu s jeho studijním oborem a
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Externí člen oborové
rady, který působí na Ekonomické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni, nevykazuje (v předložených materiálech) za
posledních 5 let žádnou publikační, resp. další tvůrčí činnost.
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění výše uvedeného nedostatku ve složení oborové
rady doktorského studijního programu s jeho studijním oborem
do 31. května 2019. Rada NAÚ současně vyzývá vysokou
školu, aby i nadále věnovala pozornost odpovídající tvůrčí
činnosti všech členů oborových rad doktorských studijních
programů.
4-letý DSP
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky ve složení oborové rady
doktorského studijního programu s jeho studijním oborem a
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Externí člen oborové
rady, který působí na Ekonomické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni, nevykazuje (v předložených materiálech) za
posledních 5 let žádnou publikační, resp. další tvůrčí činnost.
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění výše uvedeného nedostatku ve složení oborové
rady doktorského studijního programu s jeho studijním oborem
do 31. května 2019. Rada NAÚ současně vyzývá vysokou

školu, aby i nadále věnovala pozornost odpovídající tvůrčí
činnosti všech členů oborových rad doktorských studijních
programů.

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 228/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Studijní program
Filologie,
Philology

Typ
Dr.

Studijní obor
Anglický jazyk,
English Language

Obsah
změna garanta studijního oboru

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Filologie,
Philology

Dr.

Anglický jazyk,
English Language

změna garanta studijního oboru

P: 11
K: 6
Schváleno.


Pro: 11

Proti: 0

Závěry NAÚ
3-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy. Z předložených
materiálů není možné posoudit, zda je nový garant členem,
resp. předsedou oborové rady doktorského studijního
programu v souladu s § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách.
Rada NAÚ žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do
31. května 2019.
4-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy. Z předložených
materiálů není možné posoudit, zda je nový garant členem,
resp. předsedou oborové rady doktorského studijního
programu v souladu s § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách.
Rada NAÚ žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do
31. května 2019.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 229/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Studijní program
Historické vědy,
History

Typ
Dr.

Studijní obor
České a československé
dějiny

Obsah
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
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Závěry NAÚ
3-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o údaje o
publikační činnosti nového garanta studijního programu s jeho

Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Historické vědy,
History

Dr.

České a československé
dějiny

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů pro
základní a střední školy dějepis

změna garanta studijního oboru

P: 11
K: 6
Schváleno.


Pro: 11

Proti: 0

studijním oborem za posledních 5 let a počty ohlasů na jeho
publikační činnost. Rada NAÚ dále žádá o doplnění informace,
zda je nový garant také předsedou oborové rady doktorského
studijního programu v souladu s § 47 odst. 6 zákona o
vysokých školách. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 31. května 2019.
4-letý DSP
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o údaje o
publikační činnosti nového garanta studijního programu s jeho
studijním oborem za posledních 5 let a počty ohlasů na jeho
publikační činnost. Rada NAÚ dále žádá o doplnění informace,
zda je nový garant také předsedou oborové rady doktorského
studijního programu v souladu s § 47 odst. 6 zákona o
vysokých školách. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 31. května 2019.
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o údaje o
publikační činnosti nového garanta studijního programu s jeho
studijním oborem za posledních 5 let a počty ohlasů na jeho
publikační činnost. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 31. května 2019.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 230/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola obchodní
v Praze, o.p.s.

Studijní program
Ekonomika a řízení
v dopravě a spojích

P: 11
K: 6
Schváleno.

Pro: 11

Typ
NMgr.

Studijní obor
Management leteckých
podniků

Proti: 0

Obsah
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Zdržel se: 0
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Závěry NAÚ
Nový garant je habilitován v oboru Vojenská technika –
elektrotechnická a jeho publikační a další tvůrčí činnost se dle
předložených materiálů zaměřuje spíše na technické aspekty
letecké dopravy. Rada NAÚ žádá o vysvětlení, jak je
s ohledem na převážně ekonomické zaměření studijního
programu s jeho studijním oborem v této souvislosti naplněno
ustanovení Standardů, část druhá, hlava II, oddíl E, kapitola II,
bod 1. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do
31. května 2019.



Usnesení č. 231/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Akademie múzických
umění v Praze,
Filmová a televizní
fakulta
Akademie múzických
umění v Praze,
Filmová a televizní
fakulta
Akademie múzických
umění v Praze,
Filmová a televizní
fakulta
Akademie múzických
umění v Praze,
Filmová a televizní
fakulta
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta
ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA, o. p.
s.
ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA, o. p.
s.
Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Studijní program
Filmové, televizní a
fotografické umění a
nová média

Typ
Bc.

Studijní obor
Dokumentární tvorba

Obsah
změna garanta studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Filmové, televizní a
fotografické umění a
nová média

Dr.

Teorie filmové a multimediální
tvorby

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Filmové, televizní a
fotografické umění a
nová média

Dr.

Teorie filmové a multimediální
tvorby

změna ve složení oborové rady

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Filmové, televizní a
fotografické umění a
nová média

NMgr.

Dokumentární tvorba

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zemědělství

Bc.

Agroekologie

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ekonomika a
management

Bc.

Podniková ekonomika a řízení
provozu, logistiky a kvality

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ekonomika a
management

NMgr.

Podniková ekonomika a
management provozu

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Anglistika amerikanistika

Bc.

Anglistika – amerikanistika
(dvouoborové)

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Anglistika amerikanistika

Bc.

Anglistika – amerikanistika
(jednooborové)

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Obecné otázky
geografie,
General Issues in
Geography
Ekonomika a řízení
v dopravě a spojích
Ekonomika a řízení
v dopravě a spojích

Dr.

Vysoké učení technické
v Brně,
Fakulta podnikatelská
Vysoké učení technické
v Brně,
Fakulta stavební

Systémové
inženýrství a
informatika
Geodézie a
kartografie

Vysoké učení technické
v Brně,
Fakulta stavební

Vysoké učení technické
v Brně,
Fakulta stavební

Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
Vysoká škola obchodní
v Praze, o.p.s.
Vysoká škola obchodní
v Praze, o.p.s.

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rozvoj lidských zdrojů
v ekonomice dopravy
Služby letecké dopravy
v cestovním ruchu

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního oboru

Bc.

Manažerská informatika

Dr.

Geodézie a kartografie

Stavební inženýrství,
Civil Engineering

Dr.

Fyzikální a stavebně
materiálové inženýrství,
Physical and Building
Materials Engineering

Stavební inženýrství,
Civil Engineering

Dr.

Konstrukce a dopravní stavby,
Structures and Traffic
Constructions

změna garanta studijního
programu, změna garanta
studijního oboru
změna garanta studijního oboru,
změna ve složení oborové rady
(10-18 vyžádáno doplnění, resp.
vysvětlení, jaký smysl má
zařazení studenta doktorského
studia mezi členy oborové rady
a jaké postavení má daný
student doktorského studia
v oborové radě)
změna garanta studijního oboru,
změna ve složení oborové rady
(10-18 vyžádáno doplnění, resp.
vysvětlení, jaký smysl má
zařazení studenta doktorského
studia mezi členy oborové rady
a jaké postavení má daný
student doktorského studia
v oborové radě)
změna garanta studijního oboru,
změna ve složení oborové rady
(10-18 vyžádáno doplnění, resp.
vysvětlení, jaký smysl má
zařazení studenta doktorského
studia mezi členy oborové rady
a jaké postavení má daný

Rada NAÚ bere informaci na vědomí, avšak upozorňuje, že
publikační a další tvůrčí činnost nového garanta, která se dle
předložených materiálů zaměřuje spíše na technické aspekty
letecké dopravy, je třeba do budoucna orientovat tak, aby byla
více v souladu s garantovaným studijním programem a jeho
studijním oborem.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Bc.
Bc.
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Vysoké učení technické
v Brně,
Fakulta stavební

Stavební inženýrství,
Civil Engineering

Dr.

Management stavebnictví,
Civil Engineering Management

Vysoké učení technické
v Brně,
Fakulta stavební

Stavební inženýrství,
Civil Engineering

Dr.

Pozemní stavby,
Building Constructions

Vysoké učení technické
v Brně,
Fakulta stavební

Stavební inženýrství,
Civil Engineering

Dr.

Vodní hospodářství a vodní
stavby,
Water Management and Water
Structures

P: 12
K: 7
Schváleno.

Pro: 12

Proti: 0

student doktorského studia
v oborové radě)
změna ve složení oborové rady
(10-18 vyžádáno doplnění, resp.
vysvětlení, jaký smysl má
zařazení studenta doktorského
studia mezi členy oborové rady
a jaké postavení má daný
student doktorského studia
v oborové radě)
změna garanta studijního oboru,
změna ve složení oborové rady
(10-18 vyžádáno doplnění, resp.
vysvětlení, jaký smysl má
zařazení studenta doktorského
studia mezi členy oborové rady
a jaké postavení má daný
student doktorského studia
v oborové radě)
změna ve složení oborové rady
(10-18 vyžádáno doplnění, resp.
vysvětlení, jaký smysl má
zařazení studenta doktorského
studia mezi členy oborové rady
a jaké postavení má daný
student doktorského studia
v oborové radě)

Zdržel se: 0
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ad 7 Různé
a) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o plnění informační povinnosti vysokých škol
s institucionální akreditací, příslušné informace o schválených studijních programech byly
zaslány ze šesti vysokých škol. Rada NAÚ na základě podkladů zaslaných vysokými školami
upozorňuje, že u doktorských studijních programů by neměl být uváděn profil studijního
programu. Dále připomíná, že u garanta studijního programu je třeba uvádět i rok jeho narození
a žádá vysoké školy, aby dodržovaly strukturu záznamů uvedenou v příloze Metodického
materiálu k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací. Rada NAÚ vzala na
vědomí sdělení České zemědělské univerzity v Praze, Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, Masarykovy univerzity, Ostravské univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci
a Univerzity Pardubice o následujících studijních programech schválených orgány těchto
vysokých škol na základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace:
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Titul
Součást vysoké školy

Typ
programu

Název programu

Jazyk
výuky

Forma

Doba

studia

studia

(rigorózní
zkouška)

Česká zemědělská univerzita v Praze
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí s tím, že žádá vysokou školu o doplnění roku narození u garantů studijních programů
Fakulta lesnická a dřevařská

Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví

Doktorský

Česky

K, P

4

Fakulta lesnická a dřevařská

Applied Geoinformatics and Remote Sensing
in Forestry

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Fakulta lesnická a dřevařská

Dřevařské inženýrství

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Fakulta lesnická a dřevařská

Dřevařství

Bakalářský

K, P

3

Fakulta lesnická a dřevařská

Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Fakulta lesnická a dřevařská

Fire Protection of Forest, Timber and WoodBased Materials

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Fakulta lesnická a dřevařská

Forestry

Bakalářský

Anglicky

P

3

Fakulta lesnická a dřevařská

Global Change Forestry

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Fakulta lesnická a dřevařská

Konzervace přírodnin a taxidermie

Bakalářský

Česky

P

3

Fakulta lesnická a dřevařská

Lesnictví

Bakalářský

Česky

K, P

3

Fakulta lesnická a dřevařská

Protipožární ochrana lesa, dřevěných
materiálů a materiálů na bázi dřeva

Doktorský

Česky

K, P

4

Fakulta lesnická a dřevařská

Systémová arboristika

Bakalářský

Česky

P

3
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Česky

Poznámka

Fakulta lesnická a dřevařská

Wood Engineering

Navazující
Anglicky
magisterský

P

2

Fakulta lesnická a dřevařská

Wood Technology

Bakalářský

Anglicky

P

3

Fakulta tropického zemědělství

Agri-food Systems and Rural Development

Navazující
Anglicky
magisterský

P

2

Fakulta životního prostředí

Aplikovaná a krajinná ekologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Fakulta životního prostředí

Applied and Landscape Ecology

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Fakulta tropického zemědělství

International Cooperation in Agricultural and
Rural Development (ICARD)

Bakalářský

Anglicky

P

3

Fakulta tropického zemědělství

Sustainable Rural Development

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Fakulta tropického zemědělství

Tropical Crop Management and Ecology

Navazující
Anglicky
magisterský

P

2

Fakulta tropického zemědělství

Tropical Farming Systems

Navazující
Anglicky
magisterský

P

2

Fakulta tropického zemědělství

Tropical Forestry and Agroforestry

Navazující
Anglicky
magisterský

P

2

Fakulta tropického zemědělství

Tropické zemědělství

Bakalářský

P

3

Fakulta tropického zemědělství

Wildlife and Livestock Production,
Management and Conservation

Navazující
Anglicky
magisterský

P

2

Bakalářský

P

3

Česky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Filozofická fakulta

Anglický jazyk a literatura
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Česky

Filozofická fakulta

Archeologie

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Archivnictví

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Bohemistika

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Česko-německá areálová studia

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Francouzský jazyk a literatura

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní Bakalářský
obchod

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní
obchod

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Historie

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Německý jazyk a literatura

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Španělský jazyk a literatura

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

České dějiny

Doktorský

Česky

K, P

4

Filozofická fakulta

Pomocné vědy historické

Doktorský

Česky

K, P

4

Filozofická fakulta

Archeologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Filozofická fakulta

Archivnictví

Navazující
Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Filozofická fakulta

Historie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Filozofická fakulta

Anglická a americká literatura

Navazující
Česky
magisterský

P

2

29

Filozofická fakulta

Bohemistika

Navazující
Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Filozofická fakulta

Česko-německá areálová studia

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Románská filologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Zdravotně sociální fakulta

Management sociální práce v organizacích

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

PhDr.

Zdravotně sociální fakulta

Sociální práce

Bakalářský

Česky

K, P

3

Zdravotně sociální fakulta

Zdravotně-sociální péče

Bakalářský

Česky

K, P

3

Masarykova univerzita
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Přírodovědecká fakulta

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví - Bioanalytik

Navazující
Česky
magisterský

P

2

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Bionalytická laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví - Lékařská genetika a
molekulární diagnostika

Navazující
Česky
magisterský

P

2

RNDr.

Lékařská fakulta

Dentální hygiena

Bakalářský

Česky

P

3

Lékařská fakulta

Fyzioterapie

Bakalářský

Česky

P

3

Lékařská fakulta

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bakalářský

Česky

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Logopedie

Bakalářský

Česky

K, P

3
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Pedagogická fakulta

Logopedie

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Lékařská fakulta

Nutriční terapie

Bakalářský

Česky

P

3

Lékařská fakulta

Optika a optometrie

Bakalářský

Česky

P

3

Lékařská fakulta

Optometrie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Lékařská fakulta

Ortoptika

Bakalářský

Česky

P

3

Lékařská fakulta

Physiotherapy

Bakalářský

Anglicky

P

3

Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika

Bakalářský

Česky

K, P

3

Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika se zaměřením na
vzdělávání

Bakalářský

Česky

K, P

3

Pedagogická fakulta

Special Education

Bakalářský

Anglicky

K, P

3

Pedagogická fakulta

Special Education

Navazující
Anglicky
magisterský

K, P

2

Lékařská fakulta

Zdravotnické záchranářství

Bakalářský

Česky

P

3

Lékařská fakulta

Anesteziologie, intenzivní medicína a
algeziologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain
Management

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Bioethics

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Bioetika

Doktorský

Česky

K, P

4
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PhDr.

PhDr.

Lékařská fakulta

Biomedical Sciences

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Biomedicínské vědy

Doktorský

Česky

K, P

4

Právnická fakulta

Comparative Constitutional Law

Doktorský

Anglicky

P

4

Právnická fakulta

Comparative Corporate, Foundation and Trust Doktorský
Law

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Dentistry and Otorinolaryngology

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Farmakologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská
chemie a biochemie

Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Hygiene, Preventive Medicine and
Epidemiology

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Chirurgie a reprodukční medicína

Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Imaging Methods and Medical Physics

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Internal Medicine

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Právnická fakulta

Law of Information and Communication
Technologies

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Právnická fakulta

Legal Theory and Public Affairs

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Lékařská mikrobiologie, imunologie a
patologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Medical Microbiology, Immunology and
Pathology

Doktorský

Anglicky

K, P

4
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Lékařská fakulta

Neurosciences

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Neurovědy

Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Oncology and Hematology

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Onkologie a hematologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Paediatrics

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Pediatrie

Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Pharmacology

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta

Physiology, Pathological Physiology, Medical
Chemistry and Biochemistry

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Fakulta sociálních studií

Politologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Právnická fakulta

Právo informačních a komunikačních
technologií

Doktorský

K, P

4

Filozofická fakulta

Psychologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Lékařská fakulta

Stomatologie a otorinolaryngologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Surgery and Reproductive Medicine

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Filozofická fakulta

Učitelství českého jazyka a literatury pro
střední školy

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro Navazující
Česky
střední školy
magisterský

K, P

2

Filozofická fakulta

Učitelství historie pro střední školy

P

2

Česky

Navazující
Česky
magisterský
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PhDr.

PhDr.

Filozofická fakulta

Učitelství německého jazyka a literatury pro
střední školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Filozofická fakulta

Učitelství pedagogiky pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

PhDr.

Filozofická fakulta

Učitelství ruského jazyka a literatury pro
střední školy

Navazující
Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Fakulta sportovních studií

Učitelství tělesné výchovy pro základní a
střední školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

PhDr.

Filozofická fakulta

Učitelství základů společenských věd pro
střední školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Lékařská fakulta

Vnitřní lékařství

Doktorský

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta

Zobrazovací metody a lékařská fyzika

Doktorský

Česky

K, P

4

Ostravská univerzita
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí s tím, že žádá vysokou školu o doplnění roku narození u garantů studijních programů
Filozofická fakulta

Historie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Filozofická fakulta

Středoevropská historická studia se
Navazující
Česky
zaměřením na české, polské a slovenské dějiny magisterský

P

2

PhDr.

Pedagogická fakulta

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Pedagogika

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

P

2
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Přírodovědecká fakulta

Učitelství pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Filozofická fakulta

Historie

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Německá filologie

Doktorský

Česky

P

4

Pedagogická fakulta

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Základy společenských věd

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Občanská výchova se zaměřením na
vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Učitelství pro mateřské školy

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Magisterský Česky

P

5

Pedagogická fakulta

Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Fakulta sociálních studií

Zdravotně-sociální péče

Bakalářský

Česky

P

3

Fakulta sociálních studií

Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

Navazující
Česky
magisterský

K

2

Filozofická fakulta

Španělská filologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Pedagogická fakulta

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Didaktika dějepisu

Doktorský

Česky

P

4

Pedagogická fakulta

Informační a komunikační technologie se
zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

35

PhDr.

Pedagogická fakulta

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Tělesná výchova a sport

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Kinantropologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Pedagogická fakulta

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Výtvarná výchova pro stření školy a základní
umělecké školy se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Anglická filologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Český jazyk

Doktorský

Česky

P

4

Filozofická fakulta

Český jazyk a literatura

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Český jazyk a literatura

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Čeština pro cizince

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

English Philology

Bakalářský

Anglicky

P

3

Filozofická fakulta

English Philology

Navazující
Anglicky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Filozofie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Filozofie

Doktorský

P

4
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Česky

PhDr.

PhDr.

PhDr.

Filozofická fakulta

Francouzská filologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Jazykovědná a literárně srovnávací slavistika

Doktorský

Česky

P

4

Filozofická fakulta

Latinský jazyk a kultura

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Latinský jazyk a kultura středověku

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Literární věda - Teorie a dějiny národních
literatur

Doktorský

Česky

P

4

Filozofická fakulta

Polská filologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Polský jazyk

Doktorský

Česky

P

4

Filozofická fakulta

Ruská filologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Pedagogická fakulta

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Odborné předměty se zaměřením na
vzdělávání

Bakalářský

Česky

K

3

Pedagogická fakulta

Technická výchova se zaměřením na
vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Učitelství odborných předmětů

Navazující
Česky
magisterský

K

2

Filozofická fakulta

Německá filologie

Doktorský

Česky

K

4

Filozofická fakulta

Didaktika dějepisu

Doktorský

Česky

K

4
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Filozofická fakulta

Český jazyk

Doktorský

Česky

K

4

Filozofická fakulta

Filozofie

Doktorský

Česky

K

4

Filozofická fakulta

Jazykovědná a literárně srovnávací slavistika

Doktorský

Česky

K

4

Filozofická fakulta

Literární věda - Teorie a dějiny národních
literatur

Doktorský

Česky

K

4

Filozofická fakulta

Polský jazyk

Doktorský

Česky

K

4

Univerzita Palackého v Olomouci
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Filozofická fakulta

Archeologie

Bakalářský

Česky

K, P

3

Filozofická fakulta

Archivnictví

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Indonéská studia se zaměřením na cestovní
ruch

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Japonská filologie

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Latinská filologie

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Čínská filologie

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Němčina se zaměřením na tlumočení a
překlad

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Vietnamská filologie

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Žurnalistika

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Jazyky a kultura Číny a Japonska

Doktorský

Česky

K, P

4

Filozofická fakulta

Ruská literatura

Doktorský

Česky

K, P

4
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Filozofická fakulta

Archeologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Nizozemská filologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Mediální studia

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Obecná lingvistika

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná fyzika

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná fyzika

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná informatika

Bakalářský

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná informatika

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Biofyzika

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Digitální a přístrojová optika

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Digitální a přístrojová optika

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Environmentální geologie

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Environmentální geologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Fytopatologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2
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Česky

PhDr.

RNDr.

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Chemie

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Informatika

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Informatika

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Matematika a její aplikace

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Nanotechnologie

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Nanotechnologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Nanotechnology

Navazující
Anglicky
magisterský

P

2

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Obecná fyzika a matematická fyzika

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Obecná fyzika a matematická fyzika

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Optika a optoelektronika

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Přístrojová a počítačová fyzika

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Biologie a environmentální výchova pro
vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Biologie pro vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Deskriptivní geometrie pro vzdělávání

Bakalářský

Česky

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Fyzika pro vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Geografie pro vzdělávání

Bakalářský

Česky

K, P

3

40

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Geologie a ochrana životního prostředí pro
vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Chemie pro vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Informatika pro vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Matematika pro vzdělávání

Bakalářský

Česky

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Učitelství biologie a environmentální výchovy
pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

P

2

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Učitelství biologie pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

P

2

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední
školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Učitelství fyziky pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Učitelství geografie pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Učitelství geologie a ochrany životního
prostředí pro střední

Navazující
Česky
magisterský

P

2

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Učitelství chemie pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Učitelství informatiky pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Učitelství matematiky pro střední školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Fakulta zdravotnických věd

Radiologická asistence

Bakalářský

P

3
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Česky

RNDr.

Cyrilometodějská teologická
fakulta

Praktická teologie

Doktorský

Cyrilometodějská teologická
fakulta

Učitelství náboženství pro ZŠ

Cyrilometodějská teologická
fakulta

K, P

4

Navazující
Česky
magisterský

K

2

Katolická teologie

Magisterský Česky

P

5

Cyrilometodějská teologická
fakulta

Teologická studia

Bakalářský

Česky

P

3

Cyrilometodějská teologická
fakulta

Teologická studia

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Divadelní studia

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Filmová studia

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Televizní a rozhlasová studia

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Politická komunikace a politický marketing

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika (se specializací)

Bakalářský

Česky

K, P

3

Rada NAÚ současně
žádá vysokou školu
o doplnění roku
narození garanta
studijního programu.

Pedagogická fakulta

Technika a praktické činnosti se zaměřením na Bakalářský
vzdělávání

Česky

K, P

3

Rada NAÚ současně
žádá vysokou školu
o doplnění roku
narození garanta
studijního programu.
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Česky

Pedagogická fakulta

Učitelství techniky pro střední školy a
praktických činností pro

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Pedagogická fakulta

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Učitelství výtvarné výchovy pro 2.stupeň ZŠ,
SŠ a ZUŠ

Navazující
Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Rada NAÚ současně
žádá vysokou školu
o doplnění roku
narození garanta
studijního programu.

Pedagogická fakulta

Učitelství odborných předmětů pro
zdravotnické školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

PhDr.

Rada NAÚ současně
žádá vysokou školu
o doplnění roku
narození garanta
studijního programu.

Právnická fakulta

Právo

Magisterský Česky

P

5

JUDr.

Rada NAÚ současně
žádá vysokou školu
o doplnění roku
narození garanta
studijního programu.

Právnická fakulta

Právo ve veřejné správě

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Praktická nizozemská filologie

Bakalářský

Česky

P

3

Filozofická fakulta

Psychologie

Bakalářský

Česky

K, P

3
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PhDr.

Rada NAÚ současně
žádá vysokou školu
o doplnění roku
narození garanta
studijního programu.
Rada NAÚ současně
žádá vysokou školu
o doplnění roku
narození garanta
studijního programu.

Filozofická fakulta

Psychologie

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Filozofická fakulta

Korejština pro hospodářskou praxi

Bakalářský

Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná fyzika

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Applied Physics

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Biofyzika

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Biochemie

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Biochemistry

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Biophysics

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Botanika

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Botany

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Didaktika fyziky

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Ecology

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Ekologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Experimental Biology

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Experimentální biologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Geoinformatics and cartography

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Geoinformatika a kartografie

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Geological Sciences

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Geologické vědy

Doktorský

Česky

K, P

4
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Přírodovědecká fakulta

Molecular and Cell Biology

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Molekulární a buněčná biologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Nanomaterial chemistry

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Nanomateriálová chemie

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Nanotechnologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Nanotechnology

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Regionální geografie

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Zoologie

Doktorský

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Zoology

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika - dramaterapie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Fakulta zdravotnických věd

Ergoterapie

Bakalářský

Česky

P

3

Fakulta zdravotnických věd

Fyzioterapie

Bakalářský

Česky

P

3

Fakulta zdravotnických věd

Ošetřovatelství

Doktorský

Česky

K, P

4

Právnická fakulta

Teoretické právní vědy

Doktorský

Česky

K, P

4

Právnická fakulta

International and European law

Doktorský

Anglicky

P

3

Filozofická fakulta

Anglický jazyk

Doktorský

Česky

K, P

4

Filozofická fakulta

Sociologie

Doktorský

Česky

K, P

4
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PhDr.

Rada NAÚ současně
žádá vysokou školu
o doplnění data
povolení uznávacího
orgánu.

Filozofická fakulta

Portugalská filologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Německý jazyk

Doktorský

Česky

K, P

4

Filozofická fakulta

Teorie a dějiny hudebního umění

Doktorský

Česky

K, P

4

Pedagogická fakulta

Informační technologie se zaměřením na
vzdělávání

Bakalářský

Česky

K, P

3

Pedagogická fakulta

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní
školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Pedagogická fakulta

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a
2. stupeň základních škol

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Asijská studia

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Latinská filologie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Diskrétní matematika

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Pedagogická fakulta

Muzikoterapie

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Filozofická fakulta

Czech for Foreigners

Bakalářský

Anglicky

P

3

Pedagogická fakulta

Sociální pedagogika

Bakalářský

Česky

K, P

3

Pedagogická fakulta

Sociální pedagogika

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2
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PhDr.

PhDr.

PhDr.

PhDr.

Fakulta zdravotnických věd

Aplikovaná fyzioterapie

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Fakulta zdravotnických věd

Pediatrické ošetřovatelství

Bakalářský

P

3

Fakulta zdravotnických věd

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Fakulta tělesné kultury

Tělesná výchova a sport - Rekreologie

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Fakulta tělesné kultury

Tělesná výchova pro vzdělávání

Bakalářský

Česky

P

3

Fakulta tělesné kultury

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a
SŠ

Navazující
Česky
magisterský

P

2

Fakulta tělesné kultury

Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se
specializacemi

Bakalářský

Česky

K, P

3

Fakulta tělesné kultury

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a
SŠ se specializacemi

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Pedagogická fakulta

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

K, P

3

Pedagogická fakulta

Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Pedagogická fakulta

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský

Česky

K, P

3

Pedagogická fakulta

Učitelství německého jazyka pro základní školy Navazující
Česky
magisterský

K, P

2

Pedagogická fakulta

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Bakalářský

Česky

K, P

3

Pedagogická fakulta

Učitelství výchovy k občanství a základů
společenských věd pro 2. stupeň základní
školy a střední školy

Navazující
Česky
magisterský

K, P

2
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Česky

PhDr.

PhDr.

PhDr.

PhDr.

PhDr.

PhDr.

Univerzita Pardubice
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Fakulta filozofická

Historical Sciences

Doktorský

Anglicky

K, P

4

Fakulta filozofická

Historické vědy

Doktorský

Česky

K, P

4

Fakulta zdravotnických studií

Všeobecné ošetřovatelství

Bakalářský

Česky

K, P

3
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Rada NAÚ současně
žádá vysokou školu
o doplnění roku
narození garanta
studijního programu.

b) Členka Rady NAÚ prof. Šmelová informovala o průběhu ustavování komise z řad uznávaných
odborníků na oborové didaktiky, která se bude zabývat problematikou vzniku a rozvoje
doktorských studijních programů v oblasti oborových didaktik. Komise by měla předložit návrh
k řešení situace v přípravě a kvalifikačním růstu odborníků na oborové didaktiky v České
republice.
c) Předseda NAÚ prof. Labík nastolil otázku posuzování nestrukturovaných studijních programů
(tzv. „dlouhých“ magisterských studijních programů) ve vztahu k ustanovení § 46 odst. 2 zákona
o vysokých školách. Charakter studijních programů nesporně vyžaduje jejich realizaci formou
„dlouhých“ magisterských studijních programů v oblasti lékařství, farmacie, veterinárního
lékařství, práva či u některých učitelských studijních programů. Rada NAÚ se shodla na tom, že
nad rámec uvedených skupin studijních programů by nestrukturované studijní programy měly
představovat skutečně zcela výjimečné případy, ve kterých vysoká škola přesvědčivě
a jednoznačně prokáže, že dané studium není z objektivních důvodů možné realizovat formou
strukturovaného studia. Tyto důvody bude Rada NAÚ v každém jednotlivém případě podrobně
zkoumat.
d) Členka Rady prof. Táborská upozornila na skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví začalo
vydávat kvalifikační standardy pro jednotlivá nelékařská zdravotnická povolání. Řada vysokých
škol k žádostem o akreditaci studijních programů připravujících na tato regulovaná povolání,
které NAÚ v současnosti posuzuje, však získala souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví
jako regulačního orgánu ještě před účinností těchto kvalifikačních požadavků. Členové Rady
NAÚ diskutovali nad možnými řešeními této situace a shodli se, že bude vhodné v této věci zahájit
komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví.
Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.
Zapsali: Jan Dvořák, Eva Hajduková, Petr Novák, Petr Tvrdý, Martina Vidláková
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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Příloha zápisu ze zasedání Rady NAÚ č. 3/2019:
Přijatá usnesení, stručná zdůvodnění a poznámky ve správních řízeních, kde příslušné rozhodnutí Rady NAÚ nabylo právní moci v měsíci březnu 2019.
Legenda:
Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; akred. – žádost u udělení
akreditace; reakre. – žádost o prodloužení platnosti akreditace; rozšíř. – žádost o rozšíření akreditace; akad. – akademicky zaměřený studijní program; prof. – profesně zaměřený
studijní program; P – prezenční forma studia; K – kombinovaná forma studia; D – distanční forma studia; st.d. – standardní doba studia; rig. – oprávnění konat rigorózní zkoušky; H –
habilitační řízení; P – řízení ke jmenování profesorem; ZVŠ – zákon o vysokých školách

Studijní programy
1) 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 studijnímu
programu:
2) 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:
3) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 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, neuděluje akreditaci studijnímu
programu:

Číslo
usnesení
Rady

Název SP

Žádost

Profil

Typ

Forma

St.
d.

Rig.

Oblast vzdělávání

Usnesení
Rady NAÚ
(+ doba
platnosti
akreditace
od nabytí
právní
moci
rozhodnutí

Stručné
zdůvodnění/Poznámka
+ výsledek hlasování

ad 1) 5 let
podle § 80
odst. 1
písm. c)
ZVŠ

Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá
dostatečné záruky řádného
personálního zabezpečení a
rozvoje studijních programů
na dobu 10 let. Část

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana
Pernera

58/2019

Dopravní stavitelství

akred.

akad.

NMgr.

K, P

1,5
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Stavebnictví

předmětů profilujícího
základu je garantována
vyučujícími vyššího věku.
Spolu s garanty těchto
předmětů dokládá vysoká
škola také zabezpečení
těchto předmětů mladšími
nehabilitovanými
pracovníky. Perspektiva
garantování studijních
předmětů Masivní a
železobetonové mosty I a II,
Vodní stavby, Technologie
výstavby pozemních
komunikací, Bezpečnostní
audit pozemních komunikací
a Podzemní stavby je však
v horizontu 10 let
problematická, zejména
z hlediska kvalifikační
struktury vyučujících.
Současně je nutné zvýšit
publikační aktivity garantů
profilujících předmětů
v recenzovaných
časopisech a v
impaktovaných časopisech.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje
předložení kontrolní zprávy
o personálním zabezpečení
studijního programu a
publikační činnosti
vyučujících (v rozsahu příloh
B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci). Rada NAU
požaduje doplnit studijní
opory pro všechny předměty
studijního programu
uskutečňované
v kombinované formě studia
a dále předložit ucelenou
aktualizovanou sadu
studijních opor ke kontrole.
Rada NAÚ žádá o
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předložení uvedené
kontrolní zprávy do
31. prosince 2021.
Rada NAU dále doporučuje
aktualizovat starší studijní
literaturu.
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0

Vysoká škola báňská Technická univerzita
Ostrava - Fakulta
stavební

73/2019

Stavební inženýrství Městské inženýrství

akred.

akad.

NMgr.

K, P

1,5

Architektura a
urbanismus 30%,
Stavebnictví 70%

ad 1) 5 let
podle § 80
odst. 1
písm. c)
ZVŠ

Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá
dostatečné záruky řádného
personálního zabezpečení a
rozvoje studijních programů
na dobu 10 let. Dva základní
teoretické předměty
profilujícího základu nejsou
zajištěny garanty, kteří byli
jmenováni docenty či
profesory. Vysoká škola
uvádí perspektivu habilitace
těchto garantů do dvou let.
Rada NAU se na základě
publikační činnosti
uvedených garantů
ztotožňuje s touto
perspektivou, nicméně
v současné době nelze
studijní program považovat
za zabezpečený
odpovídajícím způsobem.
Poznámka:
Rada NAU požaduje
předložit kontrolní zprávu o
proběhlých habilitacích
garantů základních
teoretických předmětů, kteří
doposud nebyli habilitováni.
Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené
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kontrolní zprávy do 31.
prosince 2021.
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0

Civil Engineering - Municipal
Engineering

74/2019

Stavební inženýrství Pozemní a průmyslové
stavitelství

akred.

akred.

akad.

akad.

NMgr.

NMgr.

K, P

K, P

1,5

1,5

Architektura a
urbanismus 30%,
Stavebnictví 70%

Stavebnictví

ad 1) 5 let
podle § 80
odst. 1
písm. c)
ZVŠ

ad 1) 5 let
podle § 80
odst. 1
písm. c)
ZVŠ

dtto

Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá
dostatečné záruky řádného
personálního zabezpečení a
rozvoje studijních programů
na dobu 10 let. Základní
teoretický předmět
profilujícího základu
Informační systémy
pozemních a průmyslových
staveb není zajištěn
habilitovaným garantem.
Uvedený garant navíc
neuvádí k tomuto předmětu
odpovídající publikační
činnost. Studijní opory pro
kombinovanou formu studia
nejsou plně rozpracovány a
nemohou studentům plně
nahradit účast na přímé
výuce, což představuje
podpůrný argument pro
udělení akreditace
kombinované formy studia
na dobu kratší nežli 10 let.
Poznámka:
Rada NAU požaduje
předložit kontrolní zprávu o
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personálním zabezpečení
základních teoretických
předmětů profilujícího
základu habilitovanými
vyučujícími, kteří budou mít
relevantní publikační činnost
k předmětům, které zajišťují
(v rozsahu přílohy C-I
žádosti o akreditaci). Rada
NAU dále požaduje předložit
ucelenou sadu studijních
opor pro kombinovanou
formu studia, které umožní
studentům nahrazení účasti
na přímé výuce. Rada NAÚ
požaduje předložení
uvedené kontrolní zprávy do
31. prosince 2020.
Rada NAU dále doporučuje
zvážit zapracování
připomínek uvedených
v zápise z jednání hodnotící
komise.
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0

Civil Engineering - Building
and Industry Construction

akred.

akad.

NMgr.

K, P

1,5

Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích
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Stavebnictví

ad 1) 5 let
podle § 80
odst. 1
písm. c)
ZVŠ

dtto

81/2019

Pozemní stavby

akred.

prof.

Bc.

K, P

4

Stavebnictví

ad 1) 5 let
podle § 80
odst. 1
písm. c)
ZVŠ

Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá
dostatečné záruky řádného
personálního zabezpečení a
rozvoje studijních programů
na dobu 10 let. Studijní
předměty profilujícího
základu jsou garantovány
úzkým jádrem vyučujících,
přičemž část těchto garantů
je vyššího věku, aniž by byla
zřejmá možná kontinuita
zabezpečení těchto
předmětů. Někteří vyučující
včetně garanta studijního
programu garantují či
vyučují neúměrně vysoký
počet studijních předmětů,
přičemž ne vždy mají
k těmto předmětům plně
odpovídající publikační
činnost. Celková struktura
akademických pracovníků
tak nedává perspektivy
rozvoje studijního programu
na dobu 10 let. Uváděná
tvůrčí činnost vysoké školy
nesouvisí se studijní
programem, či se jedná o
rozvojové projekty. Z
projektů smluvního výzkumu
se zaměření studijního
programu týkají jen některé.
Poznámka:
Rada NAU požaduje
předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení
studijního programu a
publikační činnosti
vyučujících k zajišťovaným
předmětům (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci). Rada NAU dále
požaduje předložit v rámci
kontrolní zprávy údaje o
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tvůrčí činnosti vysoké školy
vztahující se k zaměření
studijního programu
(v rozsahu přílohy C-II
žádosti o akreditaci).
Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené
kontrolní zprávy do 31.
prosince 2021.
Rada NAU dále doporučuje
aktualizovat a doplnit
studijní literaturu.
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0

Západočeská univerzita v
Plzni - Fakulta filozofická

86/2019

Cizí jazyky pro komerční
praxi

akred.

prof.

Bc.

P

3

Filologie

ad 1) 5 let
podle § 80
odst. 1
písm. c)
ZVŠ

Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá
dostatečné záruky řádného
personálního zabezpečení a
rozvoje studijních programů
na dobu 10 let. Celková
struktura akademických
pracovníků nedává
perspektivy rozvoje
studijního programu na dobu
10 let. Studijní předměty
jsou zajišťovány úzkým
jádrem vyučujících, kteří, i
po vyjádření vysoké školy,
zajišťují neúměrně vysoký
počet studijních předmětů. U
některých vyučujících
přetrvává i po vyjádření
vysoké školy výhrada
k nedostatečné publikační
činnosti.
Poznámka:
Rada NAU požaduje
předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení
studijního programu a
publikační činnosti

56

vyučujících k zajišťovaným
předmětům (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) a o realizaci,
obsahu a smluvním zajištění
studijních praxí. Rada NAÚ
požaduje předložení
uvedené kontrolní zprávy do
31. března 2021.
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
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