Zápis ze 4. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného ve dnech 20. – 21. dubna 2022

Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

JUDr. Ivan Barančík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda), Radek
Špicar, M.Phil. (místopředseda), prof. Viktor Beneš, prof. Tomáš Knoz, prof. Martin
Macko, prof. Hana Marková, doc. Ivo Mathé, prof. Petr Noskievič, prof. Jaroslav
Petr, prof. Eva Šmelová, prof. Eva Táborská, Mgr. Michal Zima
prof. Libor Grubhoffer, doc. Tomáš Pavelka
prof. Milan Pospíšil, předseda Rady vysokých škol; prof. Radka Wildová,
náměstkyně po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT; Mgr.
Karolína Gondková, ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT; Mgr. Vojtěch
Tomášek, vedoucí Kanceláře náměstkyně sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
MŠMT; doc. Vladimír Duchek, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Západočeské
univerzity v Plzni (při projednávání bodů 2 a 4 nebyli hosté přítomni)
Za Kancelář NAÚ přítomni: Jan Dvořák, Mgr. Tereza Křepelová, PhDr. Petr Novák,
PhDr. Jana Pištorová, PhDr. Jiří Smrčka, Mgr. Dita Tarbajová, Martina Vidláková,
MSc. (při projednávání bodu 2 a 3 přítomen pouze zapisovatel a osoba pověřená
sepsáním protokolu o hlasování)

Ad 1 Zahájení a schválení programu
Předseda Rady NAÚ JUDr. Ivan Barančík zahájil jednání a přivítal účastníky na čtvrtém řádném
zasedání Rady NAÚ v roce 2022. Následně je seznámil s návrhem programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
▪

Zahájení a schválení programu
Správní řízení
Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Vystoupení hostů a diskuze
Revize metodických materiálů NAÚ
Kontrola dodržování právních předpisů na Západočeské univerzitě v Plzni
Různé

Usnesení č. 82/2022:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 11 Kvorum (K): 6
Schváleno.

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2 Správní řízení
Bod programu uvedl a řídil předseda Rady NAÚ JUDr. Ivan Barančík.
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Legenda:
Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; akred. – žádost o 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 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, a v rámci téhož zákona podle a) § 80 odst. 1 uděluje, b) § 80 odst. 3 prodlužuje, nebo c) § 80 odst. 4 rozšiřuje akreditaci studijním programům:
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 žádostech:
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, a) neuděluje akreditaci studijním programům, nebo b) neuděluje akreditaci rozšíření studijních programů:

Číslo
usnesení
Rady

Název SP

Žádost Profil

Typ

Forma

St. d.

Rig.

Oblast
vzdělávání

Specifické
studijní plány

Usnesení
Rady NAÚ
(+ doba
platnosti
Stručné zdůvodnění/Poznámka + výsledek
akreditace
hlasování
od nabytí
právní
moci
rozhodnutí)

Akademie HUSPOL
s.r.o.

83/2022

Bezpečnost společnosti –
Management bezpečnosti

akred.

prof.

Bc.

K, P

3

Bezpečnost IT
Bezpečnostní
a kybernetická
obory,
bezpečnost,
Ekonomické obory Bezpečnostní
management

2

ad 3a)

Stručné zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního programu je nedostatečné, publikační
činnost řady vyučujících včetně garantů předmětů
profilujícího základu a základních teoretických
předmětů profilujícího základu je velmi slabá,
často nesouvisející se zajišťovanými předměty.
Část akademických pracovníků nevykazuje za
posledních 5 let žádnou publikační činnost,
u dalších jsou uvedeny pouze příspěvky
z konferencí maximálně lokálního významu.
Předměty z oblasti ekonomických oborů jsou
zajišťovány převážně garanty působícími na
vysoké škole v rozsahu polovičního úvazku. Na
vysoké škole tak chybí jádro vyučujících
publikačně činných v oblasti ekonomických oborů,
kteří by zde působili na plný úvazek a mohli tuto
část studijního programu rozvíjet. Nový garant
studijního programu je odborně a publikačně činný
v oblasti ekologie, a nikoliv v oblasti vzdělávání
Bezpečnostní obory či Ekonomické obory. Vysoká

škola nevykazuje žádnou významnější tvůrčí
činnost (např. smluvní či aplikovaný výzkum)
související se zaměřením studijního programu či
s oblastmi vzdělávání, do nichž je daný studijní
program zařazen.
Studijní program není zařazen do oblastí
vzdělávání jednotně pro všechny specifické
studijní plány (specializace): Bezpečnost IT
a kybernetická bezpečnost je zařazena do oblasti
vzdělávání Bezpečnostní obory, specializace
Bezpečnostní management do oblastí vzdělávání
Bezpečnostní obory a Ekonomické obory. Chybí
procentuální
vyjádření
podílu
zastoupení
základních tematických okruhů náležejících do
jednotlivých oblastí vzdělávání pro studijní
program, přičemž je tento údaj uveden pouze pro
jednotlivé specializace. Takto koncipované
zařazení studijního programu je v rozporu s částí
čtvrtou zákona o vysokých školách.
P: 12 K: 7 Pro: 11 Proti: 1 Zdržel se: 0

AMBIS vysoká škola,
a.s.

84/2022

Cestovní ruch

akred.

prof.

Bc.

K, P

3

Ekonomické obory

Rada NAÚ
ruší usnesení
č. 63/2022
vydané na
zasedání
č. 03/2022
konaném dne
24. března
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
2022, kterým
neudělila
akreditaci
danému
studijnímu
programu.
ad 2)

3

85/2022

Tourism

akred.

prof.

Bc.

P

3

Ekonomické obory

Rada NAÚ
ruší usnesení
č. 64/2022
vydané na
zasedání
č. 03/2022
konaném dne
24. března
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
2022, kterým
neudělila
akreditaci
danému
studijnímu
programu.
ad 2)

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
– Zdravotně sociální
fakulta

86/2022

Organizace a řízení ve
zdravotnictví

akred.

prof.

NMgr. K, P

2

Ekonomické obory
(52 %),
Zdravotnické
obory (48 %)

Rada NAÚ
ruší usnesení
č. 38/2022
vydané na
zasedání
č. 02/2022
konaném dne
24. února
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
2022, kterým
neudělila
akreditaci
danému
studijnímu
programu.
ad 2)

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
– Filozofická fakulta
87/2022

Kulturální studia

akred.

Dr.

K, P

4

Historické vědy
(40 %), Mediální
a komunikační
studia (60 %)

88/2022

Moderní anglická a americká
literatura

akred.

Dr.

K, P

4

Filologie

4

ad 2)

P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad 2)

P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ostravská univerzita –
Pedagogická fakulta
89/2022

Předškolní pedagogika

akred.

akad.

NMgr. K

2

Neučitelská
pedagogika

ad 2)

P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Policejní akademie
České republiky v Praze

90/2022

Bezpečnostně právní studia

akred.

akad.

Bc.

K, P

3

Bezpečnostní
obory (55 %),
Právo (45 %)

ad 1a) 5 let,
písm. a) a c)
ZVŠ

Stručné zdůvodnění: Personální zabezpečení
neskýtá dostatečné záruky řádného rozvoje
studijního programu na dobu 10 let. Tvůrčí činnost
většiny akademických pracovníků školy je
orientovaná na publikování v časopisech nebo
konferencích
lokálního
charakteru
bez
mezinárodních ohlasů (asi 2/3 akademických
pracovníků nemá mezinárodní ohlasy). Slabší
tvůrčí činnost akademických pracovníků navazuje
na zjištění, že do vědecké činnosti vysoké školy
související s předloženým programem je zapojena
pouze 1 vyučující zajišťující předložený studijní
program. Podpůrným důvodem pro udělení
akreditace na dobu pouze 5 let je též slabší
vědecká a výzkumná činnost vysoké školy
a skutečnost, že na vysoké škole nejsou
systematičtěji stanovena pravidla procesu přípravy
žádostí o udělení akreditace.
Akreditace se
uděluje poprvé.

danému

studijnímu

programu

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit
kontrolní zprávu o úpravě rozsahu úvazků
akademických
pracovníků
včetně
dalších
pracovněprávních vztahů garanta studijního
programu a o zavedení transparentního systému
sledování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností včetně úpravy postavení
a činnosti příslušných samosprávných orgánů
vysoké školy. Rada NAÚ požaduje předložení
uvedené kontrolní zprávy k 30. dubnu 2023.
Rada NAÚ dále požaduje předložit kontrolní
zprávu o tvůrčí činnosti vyučujících a vědecké
a výzkumné činnosti vysoké školy související se
studijním programem (v rozsahu příloh B-IIa, C-I
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a C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. dubnu
2024.
P: 12 K: 7 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2
91/2022

92/2022

Bezpečnostně právní studia

Bezpečnostní aspekty ve
veřejné správě

akred.

akred.

akad.

akad.

NMgr. K, P

Bc.

K, P

2

3

Bezpečnostní
PhDr. obory (60 %),
Právo (40 %)

Bezpečnostní
obory (55 %),
Právo (45 %)

ad 1a) 5 let,
písm. a) a c)
ZVŠ

ad 1a) 5 let,
písm. a) a c)
ZVŠ

dtto
Stručné zdůvodnění: Personální zabezpečení
neskýtá dostatečné záruky řádného rozvoje
studijního programu na dobu 10 let. Tvůrčí činnost
většiny akademických pracovníků školy je
orientovaná na publikování v časopisech nebo
konferencích
lokálního
charakteru
bez
mezinárodních ohlasů (asi 2/3 akademických
pracovníků nemá mezinárodní ohlasy). Slabší
tvůrčí činnost akademických pracovníků navazuje
na zjištění, že do vědecké činnosti vysoké školy
související s předloženým programem je zapojena
pouze 1 vyučující zajišťující předložený studijní
program. Podpůrným důvodem pro udělení
akreditace na dobu pouze 5 let je též slabší
vědecká a výzkumná činnost vysoké školy
a skutečnost, že na vysoké škole nejsou
systematičtěji stanovena pravidla procesu přípravy
žádostí o udělení akreditace.
Akreditace se
uděluje poprvé.

danému

studijnímu

programu

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit
kontrolní zprávu o úpravě rozsahu úvazků
akademických
pracovníků
a o zavedení
transparentního
systému
sledování
kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
včetně úpravy postavení a činnosti příslušných
samosprávných orgánů vysoké školy. Rada NAÚ
požaduje předložení uvedené kontrolní zprávy
k 30. dubnu 2023.
Rada NAÚ dále požaduje předložit kontrolní
zprávu o tvůrčí činnosti vyučujících a vědecké
a výzkumné činnosti vysoké školy související se
studijním programem (v rozsahu příloh B-IIa, C-I
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a C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. dubnu
2024.
P: 12 K: 7 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2
93/2022

94/2022

Bezpečnostní aspekty ve
veřejné správě

Policejní činnosti

akred.

akred.

akad.

akad.

NMgr. K, P

Bc.

K

2

3

Bezpečnostní
PhDr. obory (55 %),
Právo (45 %)

Bezpečnostní
obory (60 %),
Právo (40 %)

ad 2)

ad 1a) 5 let,
písm. a) a c)
ZVŠ

P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Stručné zdůvodnění: Personální zabezpečení
neskýtá dostatečné záruky řádného rozvoje
studijního programu na dobu 10 let. Tvůrčí činnost
většiny akademických pracovníků školy je
orientovaná na publikování v časopisech nebo
konferencích
lokálního
charakteru
bez
mezinárodních ohlasů (asi 2/3 akademických
pracovníků nemá mezinárodní ohlasy). Slabší
tvůrčí činnost akademických pracovníků navazuje
na zjištění, že do vědecké činnosti vysoké školy
související s předloženým programem není
zapojen žádný vyučující studijního programu.
Podpůrným důvodem pro udělení akreditace na
dobu pouze 5 let je též slabší vědecká
a výzkumná činnost vysoké školy a skutečnost, že
na vysoké škole nejsou systematičtěji stanovena
pravidla procesu přípravy žádostí o udělení
akreditace.
Akreditace se
uděluje poprvé.

danému

studijnímu

programu

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit
kontrolní zprávu o úpravě rozsahu úvazků
akademických
pracovníků,
a o zavedení
transparentního
systému
sledování
kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
včetně úpravy postavení a činnosti příslušných
samosprávných orgánů vysoké školy. Rada NAÚ
požaduje předložení uvedené kontrolní zprávy
k 30. dubnu 2023.
Rada NAÚ dále požaduje předložit kontrolní
zprávu o tvůrčí činnosti vyučujících a vědecké
a výzkumné činnosti vysoké školy související se
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studijním programem (v rozsahu příloh B-IIa, C-I
a C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. dubnu
2024.
P: 12 K: 7 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2

Slezská univerzita
v Opavě – Filozofickopřírodovědecká fakulta
v Opavě
95/2022

96/2022

Tvůrčí fotografie

Audiovizuální tvorba

akred.

rozšíř.

akad.

prof.

NMgr. K

Bc.

K

2

3

Umění

ad 1a) 10 let

ad 1c)
do 6.3.2026

Umění

P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Stručné zdůvodnění: Na dobu platnosti akreditace
daného studijního programu v prezenční formě
studia (tj. do 6. března 2026).
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Stručné zdůvodnění: Na dobu platnosti akreditace
daného studijního programu (tj. do 17. července
2030).

97/2022

Historie

rozšíř.

akad.

NMgr. P

2

Historické vědy

Maior, Minor

ad 1c)
do 17.7.2030

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci), a to k 30. dubnu 2026.
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Univerzita obrany –
Fakulta vojenských
technologií

98/2022

99/2022

Letecké a radiotechnické
obranné technologie

Letecké a radiotechnické
obranné technologie

akred.

akred.

akad.

akad.

NMgr. P

Bc.

P

2

3

Bezpečnostní
obory (30 %),
Elektrotechnika
(70 %)

Bezpečnostní
obory (30 %),
Elektrotechnika
(70 %)

ad 1a) 10 let

ad 1a) 10 let

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního programu a o aktualizaci studijní
literatury (v rozsahu příloh B-IIa, B-III a C-I žádosti
o akreditaci), a to k 31. březnu 2027.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního programu a o aktualizaci studijní
literatury (v rozsahu příloh B-IIa, B-III a C-I žádosti
o akreditaci), a to k 31. březnu 2027.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Habilitační řízení / řízení ke jmenování profesorem
1) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7 a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem v oborech:
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 žádostech:
3) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 6 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 habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem v oborech:

Číslo
usnesení
Rady

Součást VŠ

Typ
řízení

Název oboru

Oblast
vzdělávání
Ph.D.

Usnesení
Rady NAÚ
(+ doba
platnosti
Stručné zdůvodnění/Poznámka + výsledek
akreditace
hlasování
od nabytí
právní
moci
rozhodnutí)

Ostravská univerzita

100/2022

Filozofická fakulta

H, P

České a československé
dějiny

Historické vědy

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit
kontrolní
zprávu
o rozvoji
souvisejícího
doktorského studijního programu (v rozsahu
přílohy E-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ
požaduje předložení uvedené kontrolní zprávy
k 30. dubnu 2027.
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Univerzita Palackého v Olomouci
101/2022

Filozofická fakulta

H

Slovanské jazyky

9

Filologie

ad 1) 10 let

P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3 Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Bod programu uvedl a řídil místopředseda Rady NAÚ RNDr. Jelínek. 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); M. Z.
– mimořádné zasedání

▪

Usnesení č. 102/2022:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola

Fakulta

Studijní program

Typ

Vyžád.

Obsah

Slezská univerzita
v Opavě

Obchodněpodnikatelská
v Karviné

Cestovní ruch
a turismus

Bc.

03-19

Fakulta umění

Sochařství – volná
tvorba

Bc.

01-19

personální zajištění a publikační činnost
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci) a související tvůrčí
činnost se zaměřením na projekty smluvního
výzkumu (v rozsahu přílohy C-II žádosti
o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti
o akreditaci)

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Fakulta umění

Sochařství – volná
tvorba

NMgr.

01-19

personální zabezpečení studijního programu
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti
o akreditaci)

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta

Chemie

Bc.

01-22

Technická univerzita
v Liberci

Fakulta přírodovědněhumanitní
a pedagogická

Dějepis se zaměřením
na vzdělávání

Bc.

03-19

změna garanta studijního programu (01-22
vyžádána kontrolní zpráva o odstranění
nedostatků v garanci studijního programu.
Nový garant byl habilitován v oboru
Úpravnictví, a nikoliv v oboru, který by
odpovídal zaměření garantovaného studijního
programu. Navíc nevykazoval dostatečnou
publikační činnost.)
související tvůrčí činnost pracoviště
(v rozsahu přílohy C-II žádosti o akreditaci);
Rada NAÚ dále doporučila věnovat pozornost

fakulta
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí
a současně doporučuje pokračovat ve
zkvalitňování tvůrčí činnosti akademických
pracovníků i celého pracoviště.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí
a současně upozorňuje, že je třeba nadále
věnovat zvýšenou pozornost dalšímu rozvoji
personálního zabezpečení, zejména pokud
jde o počet vyučujících a jejich kvalifikační
růst. Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního programu (v rozsahu příloh B-IIa
a C-I žádosti o akreditaci) do 30. června 2023.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí
a současně upozorňuje, že je třeba nadále
věnovat zvýšenou pozornost dalšímu rozvoji
personálního zabezpečení, zejména pokud
jde o počet vyučujících a jejich kvalifikační
růst. Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního programu (v rozsahu příloh B-IIa
a C-I žádosti o akreditaci) do 30. června 2023.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Technická univerzita
v Liberci

Fakulta přírodovědněhumanitní
a pedagogická

Tělesná výchova se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

03-19

Technická univerzita
v Liberci

Fakulta přírodovědněhumanitní
a pedagogická

Základy společenských
věd se zaměřením na
vzdělávání

Bc.

03-19

Technická univerzita
v Liberci

Fakulta přírodovědněhumanitní
a pedagogická

Zeměpis se zaměřením
na vzdělávání

Bc.

03-19

Univerzita Hradec
Králové

Filozofická fakulta

Historie se zaměřením
na vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Filozofická fakulta

Společenské vědy se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Anglický jazyk se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

rozvoji tvůrčí činnosti pracoviště zaměřené na
problematiku didaktiky dějepisu.
personální zabezpečení, publikační činnost
vyučujících a související tvůrčí činnost
pracoviště (v rozsahu příloh B-IIa, C-I a C-II
žádosti o akreditaci); Rada NAÚ dále
doporučila věnovat pozornost rozvoji
publikační a další tvůrčí činnosti zejména
mladších vyučujících tak, aby byla vytvořena
perspektiva blízké habilitace těchto
akademických pracovníků.
publikační činnost vyučujících a tvůrčí činnost
pracoviště (v rozsahu příloh B-IIa, C-I a C-II
žádosti o akreditaci); Rada NAÚ dále
doporučila věnovat pozornost rozvoji tvůrčí
činnosti pracoviště zaměřené na problematiku
didaktiky základů společenských věd
a rovněž publikační činnosti vyučujících
zejména mladšího a středního věku tak, aby
byla zajištěna perspektiva rozvoje studijního
programu.
související tvůrčí činnost pracoviště (v
rozsahu přílohy C-II žádosti o akreditaci);
Rada NAÚ dále doporučila věnovat pozornost
rozvoji související tvůrčí činnosti pracoviště
zaměřené na problematiku didaktiky
zeměpisu (v době udělení akreditace byl
řešen pouze jeden projekt v rámci OP VVV).
personální zabezpečení studijního programu
a publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) a tvůrčí
činnost vztahující se k zaměření studijního
programu (v rozsahu přílohy C-II žádosti
o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu
a publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) a tvůrčí
činnost vztahující se k zaměření studijního
programu (v rozsahu přílohy C-II žádosti
o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí
a současně doporučuje nadále věnovat
pozornost rozvoji tvůrčí činnosti pracoviště
zaměřené na problematiku didaktiky základů
společenských
věd
a rovněž
rozvoji
publikační činnosti vyučujících, zejména
mladšího a středního věku, tak, aby byla
zajištěna dlouhodobá perspektiva rozvoje
studijního programu.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí
a současně doporučuje nadále věnovat
náležitou pozornost kvalifikačnímu růstu
garantů studijních předmětů a ostatních
vyučujících.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Český jazyk a literatura
se zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Etická výchova se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Hra na nástroj se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Hudební kultura se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Německý jazyk se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Playing a Musical
Instrument Focused on
Education

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Ruský jazyk se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Sbormistrovství se
zaměřením na

Bc.

01-19

přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

vzdělávání

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Solo Singing Focused
on Education

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Sólový zpěv se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Tělesná výchova se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Učitelství praktického
vyučování

Bc.

01-19

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Výtvarná tvorba se
zaměřením na
vzdělávání

Bc.

01-19

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta zdravotnických
studií

Organizace a rozvoj
zdravotnických zařízení

NMgr.

01-19

Fakulta humanitních
studií

Pedagogika

Dr.

02-19

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních
studií

Sociální pedagogika

NMgr.

04-19

příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
a vědecká a tvůrčí činnost vztahující se
k zaměření studijního programu (v rozsahu
přílohy C-II žádosti o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti
o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu
a kvalifikační růst pracovníků, kteří se
v současné době připravují na habilitaci
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti
o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy
o údaje o publikační a tvůrčí činnosti školitelů
a členů oborové rady za posledních 5 let
(v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci).
Rada NAÚ požaduje uvedené doplnění
kontrolní zprávy do 30. června 2022.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních
studií

Všeobecné
ošetřovatelství

Bc.

04-19

Vysoká škola báňská
– Technická
univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

Biomedical Technology

Bc.

01-19

Bezpečnostní studia

Bc.

03-20

Vysoká škola
podnikání a práva,
a. s.

o akreditaci)
personální zabezpečení studijního programu
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti
o akreditaci) včetně přijaté strategie
personálního rozvoje v rámci daného
studijního programu, kompletní sada
studijních opor pro kombinovanou formu
studia; Rada NAÚ dále požadovala upravit
studijní plán tak, aby mezi základní teoretické
předměty profilujícího základu byly v souladu
s metodickými materiály NAÚ zařazeny pouze
studijní předměty související s teoretickým
a metodologickým základem příslušné oblasti
vzdělávání, jejichž absolvováním studenti
získají klíčové znalosti podstatné pro
dosažení odborných znalostí uvedených
v profilu absolventa, které odpovídají
znalostem, souvisejí se znalostmi nebo
podmiňují znalosti ze základních tematických
okruhů ověřované státní závěrečnou
zkouškou
kompletní sada studijních opor pro
kombinovanou formu studijního programu
uskutečňovaného v anglickém jazyce

personální zabezpečení studijního programu
včetně údajů o rozvoji jádra vyučujících
působících na vysoké škole na plný úvazek,
kteří jsou odborně činní v oblasti
bezpečnostních studií, publikační činnost
vyučujících k jimi zajišťovaným předmětům (v
rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ upozorňuje, že některé studijní
opory obsahují části, které jsou v českém
jazyce (jde zejména o legendy obrazových
příloh a popisky uvnitř těchto obrazových
příloh). Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění uvedených
nedostatků ve studijních oporách do
30. června 2022.
Rada NAÚ upozorňuje, že většina garantů
studijních předmětů profilujícího základu
nevykazuje žádné citace v databázích WoS
a Scopus, přičemž minimálně u 1 vyučujícího
uváděný počet citací neodpovídá skutečnosti.
Rada NAÚ proto požaduje předložit doplnění
kontrolní zprávy obsahující přílohu C-I všech
vyučujících
s uvedením korektních údajů
o citacích ve WoS a Scopus a dále seznam
skript nebo učebnic pro studenty, které
akademičtí pracovníci zajišťující výuku ve
studijním programu vytvořili pro zabezpečení
vlastních předmětů v rámci požadavku § 44
odst. 7 zákona o vysokých školách o rozvoji
studijního programu, a to v období od udělení
akreditace do roku 2022 včetně. Rada NAÚ
o uvedené doplnění žádá do 30. června 2022.

Západočeská
univerzita v Plzni

Fakulta pedagogická

Učitelství pro 1. stupeň
základní školy

Mgr.

personální zabezpečení studijního programu,
publikační činnost vyučujících a vědecká
a výzkumná činnost pracoviště souvisejí se
studijním programem (v rozsahu příloh B-IIa,
C-I a C-II žádosti o akreditaci)

02-20

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Vysoká škola

Fakulta

Studijní program

Typ

Akademie múzických
umění v Praze
CEVRO Institut, z.ú.

Divadelní fakulta

Alternativní a loutkové
divadlo
Economics, Business,
Politics

NMgr.

změna garanta studijního programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Bc.

změna garanta studijního programu a žádost
o posunutí termínu pro předložení kontrolní
zprávy

Management
sociálních služeb
Philosophy, Politics,
Economics

Bc.
NMgr.

žádost o posunutí termínu pro předložení
kontrolní zprávy
změna garanta studijního programu a žádost
o posunutí termínu pro předložení kontrolní
zprávy

Rada NAÚ souhlasí s posunem termínu pro
předložení kontrolní zprávy dle předloženého
návrhu
a současně
žádá
o doplnění
informace o zdůvodnění, jakým způsobem
tvůrčí činnost nového garanta souvisí
s oblastí vzdělávání Ekonomické obory, do
které je daný studijní program zařazen. Rada
NAÚ o uvedené doplnění žádá do 30. června
2022.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Aplikovaná fyzika,
Applied Physics
Bioinženýrství,
Bioengineering
Akustika,
Acoustics
Ekonomika energetiky
a elektrotechniky,
Economics of Energy
and Electrical
Engineering
Elektrotechnika
a komunikace,
Electrical Engineering

Dr.

zavedení bezkreditového systému

Rada NAÚ souhlasí s posunem termínu pro
předložení kontrolní zprávy dle předloženého
návrhu
a současně
žádá
o doplnění
informace o zdůvodnění, jakým způsobem
tvůrčí činnost nového garanta souvisí
s oblastí vzdělávání Ekonomické obory, do
které je daný studijní program zařazen. Rada
NAÚ o uvedené doplnění žádá do 30. června
2022.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

zavedení bezkreditového systému

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

zavedení bezkreditového systému

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

zavedení bezkreditového systému

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

zavedení bezkreditového systému

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

CEVRO Institut, z.ú.
CEVRO Institut, z.ú.

České vysoké učení
technické v Praze
České vysoké učení
technické v Praze
České vysoké učení
technické v Praze
České vysoké učení
technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení
technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická
Fakulta elektrotechnická
Fakulta elektrotechnická

Vyžád.
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Obsah

Závěry NAÚ

České vysoké učení
technické v Praze
České vysoké učení
technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení
technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení
technické v Praze
České vysoké učení
technické v Praze
Mendelova univerzita
v Brně

Fakulta elektrotechnická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická
Lesnická a dřevařská
fakulta

Vysoká škola
evropských
a regionálních
studií, z.ú.

and Communications
Informatika,
Computer Science
Kybernetika a robotika,
Cybernetics and
Robotics
Letecká a kosmická
technika,
Aeronautical and
Space Engineering
Historie věd a techniky

Dr.

zavedení bezkreditového systému

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

zavedení bezkreditového systému

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

zavedení bezkreditového systému

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

zavedení bezkreditového systému

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Matematické
inženýrství
Design nábytku

Dr.

zavedení bezkreditového systému

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Bc.

změna garanta studijního programu

Filozofie,
Philosophy
Resocializační
pedagogika
Bezpečnostně právní
činnost se studijním
oborem Bezpečnostně
právní činnost ve
veřejné správě

Dr.

změna ve složení oborové rady

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona
o vysokých školách konstatuje nedostatky
v garanci studijního programu a vyzývá
vysokou školu k jejich odstranění. Nový
garant nepůsobí na vysoké škola v rámci
pracovního poměru v rozsahu plného úvazku.
Údaje o výši pracovního úvazku v zaslané
příloze C-I žádosti o akreditaci se navíc
rozcházejí s údaji, které vysoká škola
vykazuje v REDOP. Rada NAÚ proto
požaduje
předložit
kontrolní
zprávu
o odstranění nedostatků v garanci studijního
programu do 30. června 2022.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

NMgr.

změna cílů studia a profilu absolventa

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Bc.

změna garanta studijního programu, změna
garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

INFORMACE O ZMĚNÁCH V HABILITAČNÍCH ŘÍZENÍCH A ŘÍZENÍCH KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
Vysoká škola

Fakulta

Obor

Typ

Vysoká škola báňská
– Technická
univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská
– Technická

Hornicko-geologická
fakulta

Aplikovaná geologie

H, P

Hornicko-geologická
fakulta

Důlní měřičství
a geodézie

H, P

Vyžád.

Obsah
změna ve složení vědecké rady součásti
vysoké školy – významní odborníci v daném
oboru
změna ve složení vědecké rady součásti
vysoké školy – významní odborníci v daném
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská
– Technická
univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská
– Technická
univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská
– Technická
univerzita Ostrava

oboru
Hornicko-geologická
fakulta

Geoinformatika

H, P

Hornicko-geologická
fakulta

Hornictví

H, P

Hornicko-geologická
fakulta

Úpravnictví

H, P

změna ve složení vědecké rady součásti
vysoké školy – významní odborníci v daném
oboru
změna ve složení vědecké rady součásti
vysoké školy – významní odborníci v daném
oboru
změna ve složení vědecké rady součásti
vysoké školy – významní odborníci v daném
oboru

P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ad 4 Vystoupení hostů a diskuze
Předseda Rady NAÚ JUDr. Ivan Barančík uvítal přítomné hosty a uvedl jejich vystoupení. Na
vystoupení hostů posléze navázala diskuze.
Vystoupení náměstkyně po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT prof.
Radky Wildové
Prof. Wildová Radu NAÚ informovala o personálních změnách na MŠMT a o spolupráci s novou
ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou, která je současně předsedkyní Rady
pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Vytvoření nového resortu by mělo vést k užší spolupráci
mezi Úřadem vlády, RVVI a Odborem vysokých škol MŠMT. RVVI a sekce vysokého školství,
vědy a výzkumu MŠMT vytvořily na podporu a rozvoj vědy a výzkumu a jejich infrastruktur
pracovní skupinu.
Pokračuje příprava návrhu novely zákona o vysokých školách, který mj. zahrnuje reformu
doktorského studia, a upravuje některá ustanovení týkající se výkonu funkce v Radě NAÚ.
V nadcházejících měsících bude novela předložena do připomínkového řízení.
V souvislosti s krizí na Ukrajině byla zmíněna reakce MŠMT, které v rámci dotačního programu
vyčlenilo 150 milionů korun na podporu ukrajinských studentů a vědců, kteří přišli do ČR. Byla
přijata opatření, která podrobněji ošetřují problematiku nostrifikací diplomů ukrajinských studentů.
Vznikla také pracovní skupina zástupců České konference rektorů, Rady vysokých škol, Úřadu
vlády, Domu zahraniční spolupráce, MŠMT a NAÚ, která má fungovat jako platforma pro sdílení
informací a osvědčené praxe z jednotlivých institucí. V rámci její činnosti se budou konat webináře
na aktuální témata, v příštích měsících např. k jazykovému vzdělávání ukrajinských studentů
a akademiků či k problematice studentů z Ruska a Běloruska.
Nynější vedení MŠMT plynule navázalo na přípravu předsednictví ČR v Radě EU a MŠMT už
vyvíjí řadu aktivit. V Národním technickém muzeu například proběhla prezentace, kde MŠMT
představilo prioritní okruhy předsednictví v oblasti vysokého školství. Některé jsou paralelně
součástí Národního plánu obnovy, např. flexibilní formy vzdělávání, mikrocertifikáty, finalizace
boloňského procesu, internacionalizace vědy a výzkumu nebo podpora studia v zahraničí. V oblasti
vědy a výzkumu se předsednictví zaměří např. na budování komplexních infrastruktur, synergii
v získávání podpory, strategická rozhodnutí, vstupování dalších aktérů či spolupráci s odběrateli
výstupů z vědy a výzkumu.
Prof. Wildová dále informovala, že důležitým aktuálním tématem diskuzí jsou profesně zaměřené
studijní programy na vysokých školách, pro něž vznikne samostatná pracovní skupina. Bude mít za
úkol mimo jiné přípravu kompetenčních profilů nebo specifikaci a konkretizaci standardů pro
akreditaci.
Vystoupení předsedy Rady vysokých škol prof. Milana Pospíšila
Prof. Pospíšil Radu NAÚ úvodem seznámil s aktuálními tématy diskuzí v RVŠ. Patří mezi ně
reforma doktorského studia, mj. v souvislosti s otevřenou vědou, související budoucí reakreditace
doktorských studijních programů, profesně zaměřené studijní programy, k nimž se na podzim 2022
bude konat kulatý stůl, nebo otázka nové koncepce vyšších odborných škol a postavení jejich
absolventů v rámci vysokého školství. RVŠ má řadu pracovních skupin zabývajících se různou
problematikou, jejichž činnost se snaží aktivizovat. Prof. Pospíšil rovněž NAÚ nabídl odbornou
podporu RVŠ.
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Společná diskuze
Následující diskuze se týkala tématu výchovy budoucích učitelů základních a středních škol
a související připravované novely zákona o pedagogických pracovnících. Dalším bodem diskuze
byla novela zákona o vysokých školách, např. problematika přestupů napříč studijními programy,
úprava výše stipendia pro doktorandy a jejich související povinnosti, možnosti zakončování
bakalářského studia bez nutnosti odevzdávat bakalářskou práci či uznávání splněných studijních
povinností z celoživotního vzdělávání.
Rozprava se poté věnovala problematice žádostí neuniverzitních vysokých škol o udělení akreditace
doktorským studijním programům a z toho vyplývajícího získání statusu univerzitní vysoké školy
a dále tématu zahraničních poskytovatelů vysokoškolského vzdělání bez oficiálního sídla v ČR, na
které se v současnosti nevztahuje registrační povinnost. Zástupci MŠMT a NAÚ se závěrem shodli
na vzájemné komunikaci a pravidelných setkáváních kvůli řešení aktuálních otázek. Prof. Wildová
zdůraznila nutnost úzké spolupráce i ve vztahu k plánovanému vstupu NAÚ do evropské asociace
akreditačních agentur ENQA. Před podáním žádosti o vnější hodnocení souladu činnosti NAÚ se
standardy ESG, který je podmínkou pro členství v ENQA a zápis do registru EQAR, budou muset
NAÚ i MŠMT učinit řadu opatření a kroků.

Ad 5 Revize metodických materiálů NAÚ
Rada NAÚ se zabývala změnou metodických materiálů pro předkládání a posuzování žádostí
týkajících se studijních programů. Po pěti letech působení NAÚ vyvstala potřeba začlenit ustálenou
správní praxi do uvedených metodik, přičemž v rámci tohoto procesu byly reflektovány i změny
související s novelou Statutu NAÚ, popřípadě vyplývající z činnosti stálých komisí pro metodiku
hodnocení. Rada NAÚ bude v diskuzi pokračovat na květnovém zasedání tak, aby mohly být
metodiky co nejdříve předány orgánům reprezentace vysokých škol k připomínkám.
Ad 6 Kontrola dodržování právních předpisů na Západočeské univerzitě v Plzni
Rada NAÚ projednala za účasti prorektora pro rozvoj a vnější vztahy Západočeské univerzity
v Plzni (ZU) doc. Vladimíra Duchka výsledky kontroly dodržování právních předpisů při
uskutečňování akreditovaných činností.
Cílem kontroly bylo prověřit, zda uskutečňování akreditovaných činností ZU není v rozporu
s ustanoveními zákona o vysokých školách, standardů pro akreditace ve vysokém školství (Nařízení
vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství), popř. dalších právních
předpisů týkajících se uskutečňování akreditovaných činností vysokými školami. Jednalo se
zejména o to, zda uskutečňování studijních programů probíhá v souladu s částí čtvrtou a devátou
a se souvisejícími ustanoveními zákona o vysokých školách a se standardy pro akreditace, zda
přijímací řízení a studium probíhají v souladu s částí pátou a se souvisejícími ustanoveními zákona
o vysokých školách a zda udržování systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality těchto souvisejících činností probíhá v souladu
s částí osmou a se souvisejícími ustanoveními zákona o vysokých školách. Kontrola byla zaměřena
zejména na přijímací řízení a na průběh studia ve studijních programech u účastníků a absolventů
programů celoživotního vzdělávání (CŽV) a na uznávání studijních výsledků při přechodu ze studia
v programech CŽV do řádného studia v akreditovaných studijních programech. S ohledem na
rozsah a charakter uskutečňovaných programů CŽV se kontrola věnovala zejména Fakultě umění
a designu Ladislava Sutnara (FUD), Fakultě pedagogické (FPE), Fakultě ekonomické (FEK)
a Fakultě právnické (FPR).
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Kontrola byla realizována ve dnech 6. května 2021 až 4. ledna 2022 a vycházela z vyžádaných
údajů poskytnutých ZU, z veřejně dostupných informací (např. z webových stránek ZU a jejích
součástí), z údajů vzniklých činností NAÚ a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a
z návštěvy pracovišť ZU v jejím sídle, která se uskutečnila dne 14. října 2021. Protokol o kontrole
byl ZU odeslán dne 2. února 2022. ZU nezaslala ke kontrolnímu protokolu žádné vyjádření ani
námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu.
Během kontroly byly zjištěny nedostatky zejména v oblasti přijímání ke studiu po absolvování CŽV
a v oblasti uznávání studijních povinností splněných v rámci CŽV.
Kontrola zjistila, že FPE promíjí přijímací zkoušky ke studiu studijního programu Učitelství pro
1. stupeň základní školy absolventům souvisejícího programu CŽV. Byť se tak děje v rámci
individuálního posouzením u jednotlivých uchazečů, v praxi jsou přijímací zkoušky promíjeny
všem uchazečům, kteří absolvovali příslušný program CŽV.
V případě FEK se taktéž realizuje program CŽV obsahově odpovídající prvnímu ročníku studia
v akreditovaných studijních programech. Někteří studenti akreditovaných studijních programů
nedokončí studium, následně vstoupí do programu CŽV, který odpovídá danému studijnímu
programu a nechají si uznat absolvované předměty. V rámci CŽV splní část studijních povinností,
která odpovídá rozloženému obsahu studia, a v dalším roce jsou opět přijati do studijního programu.
Následně jim vysoká škola uzná všechny absolvované předměty v rámci CŽV jako splněné.
FPR uskutečňuje program CŽV obsahově odpovídající prvnímu ročníku studia akreditovaného
studijního programu Právo a právní věda. Do tohoto programu nastupují uchazeči, kteří neuspěli
v přijímacím řízení do akreditovaného studijního programu. Přihlásí-li se do přijímacího řízení
znovu, obdrží za absolvování programu CŽV výraznou bodovou bonifikaci. Výsledkem je, že
přijetí uchazečů s relativně nízkým bodovým hodnocením za přijímací zkoušku je dosaženo
prostřednictvím bonifikace za absolvování CŽV. Navíc byly dokumentovány případy, kdy
k přiznání bonifikace došlo, ačkoli uchazeč nesplnil stanovené podmínky z hlediska absolvování
programu CŽV. Nedostatky zjištěné v přijímacím řízení u FPR byly vyhodnoceny jako závažné.
Přítomný zástupce ZU na jednání s Radou NAÚ sdělil, že univerzita vzala kontrolní zjištění na
vědomí. V případě FEK budou zjištěné skutečnosti řešeny s vedením fakulty. U FPR neshledalo
vedení univerzity pochybení a dosavadní praxi při přijímacím řízení považuje za souladnou
s nastaveným systémem vnitřního zajišťování kvality ZU. Rada NAÚ vzala sdělení zástupce ZU na
vědomí, nicméně samotná kontrola byla již ukončena marným uplynutím lhůty na podání námitek
ze strany ZU.
Rada NAÚ po podrobné diskuzi kontrolních zjištění přijala následující závěry:
▪

Usnesení č. 103/2022:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství bere na vědomí závěry kontroly
dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností podle § 84 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k Fakultě pedagogické Západočeské univerzity
v Plzni a žádá Západočeskou univerzitu v Plzni o předložení kontrolní zprávy o následných
opatřeních přijatých v návaznosti na kontrolní zjištění ve lhůtě do 31. srpna 2022.
P: 12
K: 7
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Schváleno.
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▪

Usnesení č. 104/2022:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství bere na vědomí závěry kontroly
dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností podle § 84 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k Fakultě ekonomické Západočeské univerzity
v Plzni, konstatuje nedostatky v uskutečňování bakalářských studijních programů Systémové
inženýrství a informatika (studijní obor Systémy projektového řízení), Marketingové řízení,
Ekonomika a management (studijní obor Podniková ekonomika a management) a navazujícího
magisterského studijního programu Ekonomika a management (studijní obor Podniková
ekonomika a management) ve smyslu § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách a vyzývá
Západočeskou univerzitu v Plzni k jejich nápravě ve lhůtě do 31. srpna 2022.
P: 12
K: 7
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Dochází k opakovanému přecházení mezi programy CŽV a studiem ve studijních programech.
Praxe opakovaného přecházení mezi studiem ve studijním programu, které je zakončeno
neúspěšně, a studiem v obsahově příbuzném programu CŽV vede k řetězení a nepřehlednému
uznávání dříve splněných studijních povinností. Opakované plnění studijních povinností
prostřednictvím CŽV za úplatu poté, co byl student neúspěšný ve studijním programu, ohrožuje
kvalitu studia.

▪

Usnesení č. 105/2022:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství bere na vědomí závěry kontroly
dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností podle § 84 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k Fakultě právnické Západočeské univerzity
v Plzni, konstatuje závažné nedostatky v uskutečňování magisterského akademicky zaměřeného
studijního programu Právo a právní věda a podle § 86 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých
školách zahajuje správní řízení z moci úřední o omezení akreditace tohoto studijního programu
uskutečňovaného Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni.
P: 12
K: 7
Pro: 9 Proti: 3
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Závažné nedostatky spočívají zejména v porušení zásady rovného přístupu k uchazečům
o studium zakotvené v § 7 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a vyplývající ze zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
Absolventům CŽV je přiznávána bonifikace v přijímacím řízení do akreditovaných studijních
programů. Tato bonifikace má vůči ostatním požadavkům uplatňovaným v rámci přijímacího
řízení nepoměrně velkou váhu a vede k přijetí uchazečů, kteří by na základě ostatních
posuzovaných podmínek ke studiu pravděpodobně přijati nebyli. Z důvodu omezeného počtu
přijímaných uchazečů dochází k tomu, že jsou takoví uchazeči přijímáni ke studiu na úkor
uchazečů, kteří v přijímací zkoušce dosáhli lepších výsledků.
Další závažné nedostatky byly shledány ve skutečnosti, že v některých případech byla bodová
bonifikace za absolvování programu CŽV přiznána v přijímacím řízení i uchazečům, kteří
program CŽV úspěšně neabsolvovali ve lhůtě stanovené podmínkami přijímacího řízení pro
daný akademický rok. Došlo tak k přijetí uchazečů, kteří nesplnili stanovené podmínky pro
přijetí a zároveň by bez přiznání bonifikace ani zdaleka nedosáhli minimální bodové hranice pro
přijetí. Přijetí těchto uchazečů proběhlo v rozporu s přijímacími podmínkami stanovenými pro
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daný akademický rok. Daný postup rovněž není v souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých
školách a s ustanovením § 2 odst. 4 a zejména § 7 odst. 1 správního řádu.
Ad 7 Různé
Rada NAÚ se zabývala plněním informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací;
příslušné informace o schválených studijních programech byly zaslány ze čtyř vysokých škol. Rada
NAÚ vzala na vědomí sdělení České zemědělské univerzity v Praze, Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy o následujících studijních
programech schválených orgány těchto vysokých škol na základě oprávnění vyplývajícího
z institucionální akreditace. Rada NAÚ po diskuzi přerušila projednávání studijních programů
Masarykovy univerzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, přičemž zjištěné
nedostatky budou s vysokými školami řešeny.
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Přehled studijních programů schválených VŠ v rámci oprávnění vyplývajícího z udělené institucionální akreditace projednaných na zasedání NAÚ 4-22, které
Rada NAÚ vzala na vědomí.
Č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Název VŠ
Česká
zemědělská
univerzita
v Praze
Česká
zemědělská
univerzita
v Praze
Česká
zemědělská
univerzita
v Praze
Česká
zemědělská
univerzita
v Praze
Jihočeská
univerzita
v Českých
Budějovicích
Jihočeská
univerzita
v Českých
Budějovicích
Jihočeská
univerzita
v Českých
Budějovicích
Masarykova
univerzita
Masarykova
univerzita
Univerzita
Karlova
Univerzita

NOVĚ NAHLÁŠENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY SCHVÁLENÉ VŠ
Specifické
Forma Doba
Jazyk
Typ SP
Profil SP
studijní plány
studia studia výuky

Fakulta

Studijní
program

Provozně
ekonomická
fakulta

Business analytik

Navazující
Akademický P
magisterský

2

Česky

Provozně
ekonomická
fakulta

Ekonomika
a management

Bakalářský

Akademický K, P

3

Česky

Provozně
ekonomická
fakulta

Ekonomika
a management

Navazující
Akademický K, P
magisterský

2

Česky

Provozně
ekonomická
fakulta

Global
Information
Security
Management

Navazující
Akademický P
magisterský

2

Anglicky

Přírodovědecká
Botanika
fakulta

Navazující
Akademický P
magisterský

2

Česky

RNDr.

Přírodovědecká
Parazitologie
fakulta

Navazující
Akademický P
magisterský

2

Česky

RNDr.

Přírodovědecká
Zoologie
fakulta

Navazující
Akademický P
magisterský

2

Česky

RNDr.

Doktorský

K

4

Česky

Doktorský

K

4

Anglicky

Doktorský

K, P

4

Anglicky

Doktorský

K, P

4

Česky

Lékařská
fakulta
Lékařská
fakulta
1. lékařská
fakulta
1. lékařská

Simulace
v medicíně
Healthcare
Simulation
Cardiovascular
Science
Kardiovaskulární
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Rig.
řízení

Poznámka

12.

Karlova
Univerzita
Karlova

fakulta
1. lékařská
fakulta
Evangelická
teologická
fakulta
Fakulta tělesné
výchovy
a sportu

13.

Univerzita
Karlova

14.

Univerzita
Karlova

15.

Univerzita
Karlova

Filozofická
fakulta

Univerzita
Karlova
Univerzita
Karlova

Filozofická
fakulta
Filozofická
fakulta

18.

Univerzita
Karlova

Filozofická
fakulta

19.

Univerzita
Karlova

Filozofická
fakulta

20.

Univerzita
Karlova

21.

Univerzita
Karlova

22.

Univerzita
Karlova

Filozofická
fakulta
Husitská
teologická
fakulta
Husitská
teologická
fakulta

16.
17.

23.

24.
25.

Česká
zemědělská
univerzita
v Praze
Masarykova
univerzita
Masarykova
univerzita

Fakulta
tropického
zemědělství
Ekonomickosprávní fakulta
Ekonomickosprávní fakulta

vědy
Všeobecné
ošetřovatelství
Sociální
a pastorační
práce
Master of Arts in
Sports Ethics
and Integrity
Filozofie se
zaměřením na
vzdělávání

Bakalářský

Profesní

P

3

Česky

Bakalářský

Profesní

K, P

3

Česky

Prodloužení akreditace

Navazující
Akademický P
magisterský

2

Anglicky

Prodloužení akreditace

Bakalářský

Akademický P

3

Česky

Sociální práce

Bakalářský

Akademický P

3

Česky

Prodloužení akreditace

Sociální práce

Navazující
Akademický P
magisterský

2

Česky

Prodloužení akreditace

Bakalářský

3

Česky

Prodloužení akreditace

Sociologie

Sociologie,
Socioekonomická studia

Akademický P

Učitelství češtiny
jako druhého
Navazující
Akademický P
2
Česky
jazyka pro
magisterský
střední školy
Učitelství filozofie
Navazující
Akademický P
2
Česky
pro střední školy
magisterský
Sociální
a charitativní
Bakalářský Akademický P
3
Česky
práce
Sociální
Navazující
a charitativní
Akademický K, P
2
Česky
magisterský
práce
ZMĚNY ve STUDIJNÍCH PROGRAMECH SCHVÁLENÝCH VŠ, které již Rada NAÚ vzala na vědomí

Prodloužení akreditace
Prodloužení akreditace

Tropical Farming
Systems

Navazující
Akademický P
magisterský

2

Anglicky

Rozšíření studijního programu
o spolupráci se zahraniční VŠ

Economics

Doktorský

K, P

4

Anglicky

Změna garanta

Ekonomie

Doktorský

K, P

4

Česky

Změna garanta
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26.

Masarykova
univerzita

Filozofická
fakulta

27.

Univerzita
Karlova

Fakulta
sociálních věd

Univerzita
Karlova
Univerzita
Karlova

Filozofická
fakulta
Filozofická
fakulta
Katolická
teologická
fakulta
Katolická
teologická
fakulta
Katolická
teologická
fakulta

28.
29.
30.

Univerzita
Karlova

31

Univerzita
Karlova

32.

Univerzita
Karlova

Tlumočnictví
českého
znakového
jazyka
International
Master in
Security,
Intelligence and
Strategic Studies
General
Linguistics
Obecná
lingvistika

Bakalářský

P

3

Česky

Změna garanta

Navazující
Akademický P
magisterský

2

Anglicky

Rozšíření studijního programu
o spolupráci se zahraniční VŠ

Doktorský

K, P

4

Anglicky

Doktorský

K, P

4

Česky

Církevní
a obecné dějiny

Doktorský

K, P

4

Česky

Church and
General History

Doktorský

K, P

4

Anglicky

Kirchen und
Allgemeine
Geschichte

Doktorský

K, P

4

Německy
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Profesní

Rozšíření o spolupráci s Ústavem
pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Rozšíření o spolupráci s Ústavem
pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Rozšíření o spolupráci
s Historickým ústavem AV ČR,
v. v. i.
Rozšíření o spolupráci
s Historickým ústavem AV ČR,
v. v. i.
Rozšíření o spolupráci
s Historickým ústavem AV ČR,
v. v. i.

Předseda Rady NAÚ JUDr. Barančík na závěr poděkoval účastníkům a ukončil jednání.
Zapsali: Bc. Filip Devera, Jan Dvořák, Mgr. Tereza Křepelová, PhDr. Petr Novák PhDr. Jana
Pištorová, Mgr. Dita Tarbajová, Martina Vidláková, MSc.
Schválil: JUDr. Ivan Barančík, předseda Rady NAÚ
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