SNÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 20. září 2016

Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík,
MUDr. Josef Fontana, prof. Libor Grubhoffer, doc. Iva Málková, prof. Ivan Netuka,
doc. Tomáš
Pavelka,
prof. Jaroslav
Petr,
prof.
Jindřich
Petruška,
Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr
prof. Dušan Lužný, doc. Ivo Mathé
prof. Stanislav Štech (MŠMT), Ing. Robert Plaga (MŠMT), prof. Tomáš Zima
(ČKR), Mgr. Alena Štěrbová (RVŠ), PhDr. Jiří Smrčka (Kancelář NAÚ)

Navržený program:
1.
Zahájení, schválení programu
2.
Úvodní vystoupení hostů
3.
Návrh Statutu NAÚ
4.
Podmínky pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů
5.
Určení zpravodajů pro úseky činnosti NAÚ
6.
Informace o nařízeních vlády souvisejících s činností NAÚ
7.
Příprava metodických materiálů
8.
Informace o nedokončených akreditačních řízení podle zákona o vysokých školách
9.
Plán řádných zasedání Rady NAÚ
10.
Různé

Ad 1 Zahájení, schválení programu
Předseda NAÚ prof. Labík zahájil jednání a přivítal přítomné na prvním zasedání Rady NAÚ.
Náměstek člena vlády prof. Štech předal v zastoupení ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
jmenovací dekrety těm členům Rady NAÚ, kteří se nemohli zúčastnit slavnostního předání
v červenci t.r.
Předseda NAÚ ve svém úvodním slovu k zahájení činnosti NAÚ vyzdvihl nutnost spolupráce
s MŠMT a reprezentacemi vysokých škol a zdůraznil, že povinností NAÚ je naplňovat svou úlohu
v zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání.
Předseda NAÚ informoval o opatření předsedy č. 1/2016, kterým určil pořadí, v jakém
místopředsedové NAÚ zastupují předsedu NAÚ v době jeho nepřítomnosti:
1. místopředseda NAÚ RNDr. Tomáš Jelínek
2. místopředseda NAÚ JUDr. Ivan Barančík
Předseda NAÚ informoval o tom, že na základě výběrového řízení byl ředitelem Kanceláře NAÚ
jmenován PhDr. Jiří Smrčka.
Rada NAÚ přijala usnesení č. 1/2016:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: 13 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se)
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Ad 2 Úvodní vystoupení hostů
Náměstek člena vlády prof. Štech označil nový systém akreditací a zřízení NAÚ za nejvýznamnější
prvek novely zákona o vysokých školách a upozornil na důležitost počátečního nastavení úřadu pro
jeho budoucí fungování. MŠMT bude respektovat nezávislost NAÚ a zabezpečovat jeho činnost po
materiální stránce v souladu se zákonem o vysokých školách.
Náměstek pro řízení sekce pro vysoké školství a výzkum Ing. Plaga vyjádřil, že dobře zahájená
spolupráce NAÚ a MŠMT bude pokračovat a rovněž poukázal na nutnost udržení rovnováhy mezi
nezávislostí NAÚ a materiálním zabezpečováním jeho činnosti ze strany MŠMT.
Prof. Zima konstatoval, že novela zákona o vysokých školách přinesla kromě zřízení NAÚ i další
výrazné nové prvky, zejména jasně zakotvila odpovědnost samotných vysokých škol za zajišťování
kvality své činnosti. Vyjádřil důvěru v kontinuitu pozitiv činnosti dosavadní Akreditační komise
a zdůraznil význam návštěv hodnoticích komisí na vysokých školách v rámci akreditačních řízení.
Mgr. Štěrbová také vyzdvihla očekávání uplatnění zkušeností z činnosti Akreditační komise
v činnosti NAÚ a upozornila na potřebu udržení jeho nezávislosti. Připomněla, že zřízení NAÚ
vzešlo z konsensu mezi vysokými školami a dalšími aktéry, kteří se podíleli na přípravě novely
zákona o vysokých školách, a ocenila konstruktivní spolupráci s MŠMT.
Ad 3

Návrh Statutu NAÚ

Místopředseda NAÚ RNDr. Tomáš Jelínek zrekapituloval dosavadní průběh přípravy návrhu
Statutu NAÚ a shrnul principy, na kterých je návrh Statutu NAÚ postaven. Dále představil hlavní
změny oproti předchozí verzi návrhu, které vzešly z připomínek členů Rady, členů Přezkumné
komise NAÚ, MŠMT, ČKR, RVŠ a sociálních partnerů. Informoval též o dalším předpokládaném
postupu při předkládání návrhu Statutu NAÚ vládě, tuto informaci doplnil náměstek Ing. Plaga.
Rada NAÚ přijala usnesení č. 2/2016:
Rada NAÚ schvaluje návrh Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
a předkládá jej prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vládě.
Rada NAÚ zmocňuje předsedu NAÚ k provedení legislativně technických oprav ve schváleném
návrhu.
Hlasování: 13–0–0
Ad 4 Podmínky pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů
Předseda NAÚ prof. Labík informoval o přípravě návrhu na stanovení podmínek pro zařazení osob
do Seznamu hodnotitelů. Koncept návrhu bude poskytnut členům Rady a reprezentacím vysokých
škol k připomínkování a následně bude návrh předložen Radě NAÚ na 2. řádné zasedání dne
11. října 2016.
Ad 5 Určení zpravodajů pro úseky činnosti NAÚ
Předseda NAÚ představil výsledný návrh na určení zpravodajů pro jednotlivé oblasti vzdělávání,
pro institucionální akreditace, profesně zaměřené studijní programy a pro zastoupení studentů
v hodnoticích komicích, který je výsledkem předchozích konzultací se členy Rady NAÚ.
Rada NAÚ přijala usnesení č. 3/2016:
Rada NAÚ schvaluje určení zpravodajů pro úseky činnosti NAÚ dle předloženého materiálu.
Hlasování: 13–0–0
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Informace o zpravodajích pro jednotlivé úseky činnosti NAÚ budou zveřejněny na internetových
stránkách NAÚ.
Ad 6 Informace o nařízeních vlády souvisejících s činností NAÚ
Předseda NAÚ informoval o nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve
vysokém školství a o nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství,
která byla schválena vládou a dne 1. září 2016 nabyla účinnosti.
Ad 7 Příprava metodických materiálů
Předseda NAÚ prof. Labík a ředitel Kanceláře NAÚ PhDr. Smrčka představili předpokládaný
systém metodických dokumentů pro činnost NAÚ. Klíčové metodické materiály musí vzniknout do
konce roku 2016, na 2. zasedání Rady NAÚ bude domluveno konkrétní zapojení členů Rady NAÚ
do jejich přípravy. V této souvislosti bylo v diskusi připomenuto možné předložení žádostí
o institucionální akreditace některými vysokými školami v roce 2017 a očekávané nárazové
předkládání většího počtu žádostí o akreditaci studijních programů s ohledem na skončení tříleté
doby, po kterou jsou akreditovány ze zákona.
Ad 8 Informace o nedokončených akreditačních řízení podle zákona o vysokých školách
Ředitel Kanceláře NAÚ informoval o počtech nedokončených akreditačních řízení, které MŠMT
postoupilo NAÚ k rozhodnutí ve věci. Tato řízení NAÚ dokončí v souladu s platnou právní
úpravou, tedy podle novelizovaného zákona o vysokých školách.
Ad 9 Plán řádných zasedání Rady NAÚ
Rada NAÚ bez připomínek projednala časový plán řádných zasedání Rady NAÚ, který byl
předsedou NAÚ navržen takto: 20. září 2016, 11. října 2016, 29. - 30. listopadu 2016 (dvoudenní
výjezdní zasedání) a 17. ledna 2017; tento plán bude zveřejněn na internetových stránkách NAÚ.
Časový plán řádných zasedání Rady NAÚ pro první pololetí 2017 bude projednán na 2. zasedání
Rady NAÚ.
Ad 10 Různé
a) Informace o opatření předsedy NAÚ č. 2/2016, které upravuje schvalování pracovních cest
členů Rady NAÚ.
b) Ředitel Kanceláře NAÚ představil stávající pracovníky Kanceláře NAÚ. Kancelář NAÚ bude
rozšířena o další pracovníky na základě výběrových řízení.

Předseda NAÚ poděkoval přítomným a ukončil jednání.

Zapsala: Martina Vidláková
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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