Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 15. února 2018
Přítomni:

Hosté:

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

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


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

Usnesení č. 19/2018:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 15 Kvorum (K): 8
Pro: 15
Schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2 Správní řízení
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek.
a) Rada NAÚ se zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Environmental Engineering se standardní dobou studia 3 roky formou studia
prezenční pro uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska
hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva
zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci udělit. Následně byla
vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům
pro rozhodnutí. Po projednání předložených materiálů Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve
věci.

1



Usnesení č. 20/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Environmental Engineering se
standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční jazykem výuky anglickým Fakultou
životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy s vyjádřením k následujícím doporučením:
- doplnit údaje o formách spolupráce s praxí ve vzdělávacím procesu,
- upřesnit definici profilu absolventa z hlediska jeho uplatnění
- dotvořit sylaby všech předmětů v jazyce uskutečňování studijního programu, tedy v jazyce
anglickém
- zařadit předměty: základy lesnictví a zemědělství, vodní hospodářství a právní normy
v životním prostředí, bioklimatologie do studijního plánu
- upřesnit význam seminářů a workshopů pro studijní program
- doplnit studijní literaturu tak, aby byla u všech předmětů zastoupena v plném rozsahu
anglickými texty.
Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 28. února 2019.

b) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním
prostředí se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Geographic information systems and Remote sensing in
Environmental Sciences se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční pro
uskutečňování v anglickém jazyce Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity
v Praze. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí
komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje
i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci udělit. Následně byla vysoká škola
vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.
Po projednání předložených materiálů Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci.


Usnesení č. 21/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Geografické informační systémy a
dálkový průzkum Země v životním prostředí se standardní dobou studia 3 roky formou studia
prezenční a akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Geographic
information systems and Remote sensing in Environmental Sciences se standardní dobou studia
3 roky formou studia prezenční jazykem výuky anglickým pro uskutečňování Fakultou životního
prostředí České zemědělské univerzity v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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c) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Automatizační a měřicí technika se standardní dobou studia 3 roky formou
studia prezenční pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysokého učení technického v Brně. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na
základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání
svou zprávu. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci
udělit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a
vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Vysoká škola zaslala své vyjádření. Po projednání
předložených materiálů a obšírné diskuzi k vyjádření vysoké školy Rada NAÚ přistoupila k
rozhodnutí ve věci.


Usnesení č. 22/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c)
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Automatizační a
měřicí technika se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční pro uskutečňování
Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně na
dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ konstatuje, že nebyly poskytnuty dostatečné záruky řádného personálního
zabezpečení a rozvoje studijního programu po dobu 10 let, zejména pokud jde o osobu garanta
studijního programu a publikační činnost některých vyučujících základních teoretických
předmětů profilujícího základu. Zároveň Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy
ohledně zabezpečení předmětů volně dostupnou studijní literaturou. Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy do 28. února 2020.

d) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika se standardní dobou studia
3 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a
komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Žádost byla předložena
k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro
příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se
shodovaly v návrhu akreditaci udělit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti
nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Po projednání
předložených materiálů Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci.


Usnesení č. 23/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Silnoproudá elektrotechnika a
elektroenergetika se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou
pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení
technického v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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e) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Mezinárodní vztahy a diplomacie pro uskutečňování Univerzitou Jana
Amose Komenského Praha s.r.o. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na
základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou
zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci neudělit.
Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se
k podkladům pro rozhodnutí. Vysoká škola zaslala své vyjádření. Rada NAÚ se po diskuzi
rozhodla odložit konečné rozhodnutí na březnové zasedání, aby se mohla s obsáhlým vyjádřením
vysoké školy podrobně seznámit.
f) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Aplikovaná elektrotechnika pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a
informatiky Univerzity Pardubice. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na
základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání svou
zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci neudělit.
Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k
podkladům. Vysoká škola vzala dne 9. února 2018 předmětnou žádost o udělení akreditace výše
uvedenému studijnímu programu zpět.


Usnesení č. 24/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm.
b) bod 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Pardubice
o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Aplikovaná
elektrotechnika pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.
P: 15
K: 8
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Místopředseda dr. Jelínek dále informoval o dalším vývoji ve věci žádosti Vysoké školy technické
a ekonomické v Českých Budějovicích o stanovisko k typu vysoké školy. Vysoká škola technická
a ekonomická v Českých Budějovicích podala v souladu se zákonem o vysokých školách námitky
proti stanovisku NAÚ k typu vysoké školy. Rada NAÚ dospěla k závěru, že je potřeba předmětné
námitky doplnit a vysvětlit, a teprve poté Rada NAÚ o námitkách rozhodne.
Rovněž informoval členy Rady NAÚ o podání rozkladu VŠEO, z.ú., proti rozhodnutí MŠMT o
neudělení státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola. MŠMT požádalo NAÚ
v souladu se zákonem o vysokých školách o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska k udělení
státního souhlasu. Rada NAÚ souhlasila, aby Předsednictvo NAÚ záležitost podrobně probralo se
zpravodajem pro oblast vzdělávání, ze které byli vybráni členové hodnoticí komise, a poté
informovalo Radu NAÚ o dalším postupu.
Ad 3 Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík. Rada NAÚ projednala kontrolní
zprávy a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování akreditovaných činností, které byly
NAÚ předloženy v období od 1. 12. 2017 do 10. 12. 2017.
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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. 25/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

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

Studijní program
Energetika

P: 15
K: 8
Schváleno.


Typ
NMgr.

Pro: 15

Studijní obor
Energetika teplárenství

Vyžád.
09-17
(04-15)

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru (09-17
vyžádáno vyjasnění
personálního zabezpečení
povinných předmětů
Energetické stroje II, Chladicí
systémy a Parní kotle)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení
studijního programu a vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Nedostatky personálního zabezpečení, vytýkané
Akreditační komisí, nebyly zejména v předmětech
pokrývajících strojírenskou část energetiky úplně odstraněny.
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v personálním zabezpečení studijního
programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) do
31. října 2018.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 26/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Fakulta životního
prostředí

Studijní program
Ekologie a ochrana
prostředí

Typ
NMgr.

Studijní obor
Odpadové
hospodářství

Vyžád.
09-17
(04-14)

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru a publikační
činnost vyučujících (09-17
vyžádáno doplnění: 1) o
informaci, které předměty ze
studijního plánu vstupují do
volitelné součásti státní
závěrečné zkoušky Ekonomika
a management ŽP, 2) o sdělení,
kolik studentů z celkového počtu
absolventů si v rámci státní
závěrečné zkoušky za poslední
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v publikační činnosti vyučujících
a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Vyučující předmětů
Nauka o podniku a Základy účetnictví a kalkulace, které
vstupují do volitelné součásti státní závěrečné zkoušky
Ekonomika a management ŽP, nevykazují dostatečnou, resp.
vůbec žádnou publikační činnost. Rada NAÚ proto požaduje
předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků v publikační
činnosti vyučujících (v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci)
do 30. září 2018.

3 roky vybralo volitelnou součást
Ekonomika a management ŽP)

P: 15
K: 8
Schváleno.


Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 27/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Studijní program
Historické vědy

Typ
Bc.

Studijní obor
Indonesistika
(jednooborové)

Vyžád.
05-15

Obsah
publikační činnost a kariérní růst
specialistů na indonéský jazyk a
kulturu

Univerzita Palackého
v Olomouci,
Filozofická fakulta

Filologie

Bc.

Indonéská studia se
zaměřením na
cestovní ruch
(jednooborové)

04-15

publikační činnost a kvalifikační
růst specialistů FF UP na
indonéštinu

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o informace jakou
pozornost ve své personální strategii, tvůrčí činnosti a
publikačních výstupech věnuje lingvistickým tématům. Rada
NAÚ dále žádá o vyjasnění, jak vysoká škola reflektuje úzké
propojení s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci (s ohledem na spolupůsobení klíčových
vyučujících na této vysoké škole). Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné kontrolní zprávy do 31. března 2018.
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o údaje o
aktuálním stavu personálního zabezpečení studijního
programu s ohledem na skutečnost, že u tří z šesti vyučujících,
podílejících se na zabezpečení studijního oboru, byly pracovní
smlouvy sjednány pouze do 31. prosince 2017. Rada NAÚ
dále žádá o vyjasnění, jak vysoká škola reflektuje úzké
propojení s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (s ohledem
na spolupůsobení klíčových vyučujících na této vysoké škole).
Rada NAÚ žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do
31. března 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 28/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Filozofická fakulta

Studijní program
Humanitní studia

Typ
Bc.

Studijní obor
Základy humanitní
vzdělanosti estetika

Vyžád.
08-17
(04-14)

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru (08-17
vyžádáno doplnění o údaje o
úplném personálním
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
věnovat zvýšenou pozornost personálnímu zabezpečení, mj.
zvážit možnost habilitace v případě garanta studijního oboru.

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Informační studia a
knihovnictví

NMgr.

Studia nových médií
(dvouoborové)

03-15

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Informační studia a
knihovnictví

NMgr.

Studia nových médií
(jednooborové)

03-15

Univerzita Karlova,
Husitská teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Husitská teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Husitská teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Husitská teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Husitská teologická
fakulta
Univerzita Karlova,
Husitská teologická
fakulta
Vysoká škola finanční a
správní, a.s.

Teologie

Bc.

05-15

Teologie

Bc.

05-15

publikační činnost vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
nadále věnovat pozornost publikační činnosti vyučujících.

Teologie

Bc.

05-15

publikační činnost vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
nadále věnovat pozornost publikační činnosti vyučujících.

Teologie

NMgr.

05-15

publikační činnost vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
nadále věnovat pozornost publikační činnosti vyučujících.

Teologie

NMgr.

05-15

publikační činnost vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
nadále věnovat pozornost publikační činnosti vyučujících.

Teologie

NMgr.

05-15

publikační činnost vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
nadále věnovat pozornost publikační činnosti vyučujících.

Právní specializace

NMgr.

Pravoslavná
teologie
(dvouoborové)
Pravoslavná
teologie
(jednooborové)
Starokatolická
teologie
(jednooborové)
Pravoslavná
teologie
(dvouoborové)
Pravoslavná
teologie
(jednooborové)
Starokatolická
teologie
(jednooborové)
Právní aspekty
podnikání

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)
personální zabezpečení
studijního oboru v rozsahu
formulářů C a G žádosti o
akreditaci
personální zabezpečení
studijního oboru v rozsahu
formulářů C a G žádosti o
akreditaci
publikační činnost vyučujících

personální zabezpečení
studijního oboru a proběhlá
habilitační řízení vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

P: 15
K: 8
Schváleno.


Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 29/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
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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 a doporučuje
nadále věnovat pozornost publikační činnosti vyučujících.

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Vysoká škola/Fakulta
Mendelova univerzita
v Brně,
Lesnická a dřevařská
fakulta

Studijní program
Krajinné inženýrství

P: 15
K: 8
Schváleno.


Typ
Dr.

Pro: 15

Studijní obor
Ekologie lesa

Proti: 0

Obsah
změna předsedy oborové rady,
změna garanta studijního
programu

Závěry NAÚ
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. Nově jmenovaná
garantka má nedostatečnou publikační činnost. Za posledních
pět let vykazuje pouze jeden článek s IF. Rada NAÚ proto
požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků
v garanci studijního programu (v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci) do 30. dubna 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 30/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola finanční a
správní, a.s.

Studijní program
Ekonomika a
management

P: 15
K: 8
Schváleno.


Typ
Bc.

Pro: 15

Studijní obor
Marketingová komunikace

Proti: 0

Obsah
změna místa uskutečňování
studijního programu

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v publikační činnosti vyučujících
a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění.
Vyučující předmětů Psychologie v marketingové komunikaci,
Sociologie B 1 a Sociologie B 2, které vstupují do Státní
závěrečné zkoušky, a vyučující předmětů Digitální marketing,
Média a veřejné mínění, Spotřební kultura, Vydavatelský
management a Vývoj médií nevykazují dostatečnou publikační
činnost. Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v publikační činnosti vyučujících (v
rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 31. srpna 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 31/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta

Studijní program

Typ

Studijní obor

Obsah

8

Závěry NAÚ

Západočeská
univerzita v Plzni,
Fakulta ekonomická

Ekonomika a
management

P: 15
K: 8
Schváleno.


Dr.

Pro: 15

Podniková ekonomika a
management

Proti: 0

změna garanta studijního oboru

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. Nově jmenovaný
garant nevykazuje dostatečnou publikační činnost odpovídající
typu a odbornému zaměření studijního programu.
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v garanci studijního programu (v
rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 30. dubna 2018.
Rada NAÚ dále žádá o doplnění informace o údaje o
aktuálním personálním zabezpečení studijního programu (v
rozsahu příloh B-IIb a C-I) a to do 30. dubna 2018

Zdržel se: 0

Usnesení č. 32/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola podnikání
a práva, a. s.

Studijní program
Ekonomika a
management

P: 15
K: 8
Schváleno.


Typ
Bc.

Pro: 15

Studijní obor
Manažerská ekonomika

Proti: 0

Obsah
změna garanta studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o novém
garantovi studijního programu (v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace
do 31. března 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 33/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Vysoká škola podnikání
a práva, a. s.

Studijní program
Ekonomika a
management

P: 15
K: 8
Schváleno.

Pro: 15

Typ
Bc.

Studijní obor
Manažerská ekonomika

Proti: 0

Obsah
rozšíření výuky na pobočku

Zdržel se: 0
9

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o personálním
zabezpečení výuky na nové pobočce a o jeho srovnání
s personálním zabezpečením výuky v hlavním sídle školy a
všech pobočkách, kde je výuka uskutečňována (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné informace do 31. března 2018.



Usnesení č. 34/2018:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Hradec
Králové,
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Cyrilometodějská
teologická fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Cyrilometodějská
teologická fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci,
Cyrilometodějská
teologická fakulta
Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta financí a
účetnictví
Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta financí a
účetnictví
Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta financí a
účetnictví
Vysoká škola finanční
a správní, a.s.
Vysoká škola finanční
a správní, a.s.
Vysoká škola finanční
a správní, a.s.
Vysoká škola hotelová

Studijní program
Technická podpora
humanitních věd

Typ
Bc.

Studijní obor
Počítačová podpora v
archivnictví

Obsah
změna garanta studijního
programu

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Sociální politika a
sociální práce

Bc.

Charitativní a sociální práce

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Sociální politika a
sociální práce

Bc.

Mezinárodní sociálních a
humanitární práce

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Sociální politika a
sociální práce

NMgr.

Charitativní a sociální práce

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Finance a účetnictví,
Finance and
Accountancy

Dr.

Finance,
Finance

jmenování nových členů
oborové rady

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Finance a účetnictví,
Finance and
Accountancy

Dr.

jmenování nových členů
oborové rady

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Finance a účetnictví,
Finance and
Accountancy

Dr.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ekonomika a
management
Hospodářská politika
a správa
Právní specializace

Bc.

NMgr.

Právní aspekty podnikání

Gastronomie,

Bc.

Hotelnictví,

změna místa uskutečňování
studijního programu
změna místa uskutečňování
studijního programu
změna místa uskutečňování
studijního programu
změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Bc.

Účetnictví a finanční řízení
podniku,
Accountancy and Financial
Management
Účetnictví a finanční řízení
podniku,
Accountancy and Financial
Management
Řízení podniku a podnikové
finance
Veřejná správa
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

v Praze 8, spol. s r.o.
Vysoká škola hotelová
v Praze 8, spol. s r.o.

Západočeská
univerzita v Plzni,
Fakulta ekonomická
Západočeská
univerzita v Plzni,
Fakulta ekonomická

hotelnictví a turismus,
Hospitality
Management
Gastronomie,
hotelnictví a turismus,
Hospitality
Management,
Gastronomy and
Tourism
Systémové
inženýrství a
informatika
Systémové
inženýrství a
informatika

P: 15
K: 8
Schváleno.

Pro: 15

NMgr.

Management hotelnictví a
lázeňství,
Hospitality and Spa
Management

(09-17 vysoká škola vyzvána
k předložení nového návrhu na
garanci studijního oboru)
změna garanta studijního oboru
(09-17 vysoká škola vyzvána
k předložení nového návrhu na
garanci studijního oboru)

Bc.

Informační management

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

NMgr.

Informační management

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Hospitality Management

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ad 4 Různé
a) Rada NAÚ projednala žádost prof. Dr. Ingeborg Fialové o vyřazení ze Seznamu hodnotitelů
(oblast vzdělávání – Filologie) před uplynutím doby, na niž byla zapsána.


Usnesení č. 35/2018:
Rada NAÚ podle § 83e odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), schvaluje vyřazení prof. Dr. Ingeborg Fialové (oblast
vzdělávání č. 9) ze Seznamu hodnotitelů k 1. březnu 2018, a to na základě její žádosti.
P: 15
K: 8
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
b) Rada NAÚ obšírně diskutovala o problematice vytíženosti hodnotitelů v hodnoticích komisích a
četnosti nesouhlasu některých navrhovaných osob s působením v jednotlivých hodnoticích
komisích. Rada NAÚ se shodla na tom, že předseda NAÚ se obrátí na osoby zařazené do
Seznamu hodnotitelů s popisem aktuálního stavu ohledně akreditačních žádostí, poděkováním
za práci v hodnoticích komicích a výzvou k maximální možné součinnosti při sestavování
hodnoticích komisí. Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval o záměru vyhlásit další
výzvu k podávání návrhů do Seznamu hodnotitelů na březnovém zasedání Rady NAÚ.
c) Rada NAÚ se z podnětu místopředsedy NAÚ JUDr. Barančíka zabývala postupem ve správních
řízeních vedených z moci úřední na základě kontrolní zprávy či informace o změně ve studijním
programu. Rada NAÚ dospěla k závěru, že hodnoticí komise ustavená pro posouzení věci
v tomto typu řízení by měla vycházet ze zápisu ze zasedání Rady NAÚ, na kterém bylo dané
řízení zahájeno.
d) Člen Rady NAÚ doc. Pavelka otevřel otázku uvádění citací jednotlivých vyučujících z Web of
Science do příloh žádosti o akreditaci. Rada NAÚ se po obšírné diskusi shodla na tom, že do
příloh žádosti o akreditaci se má uvádět počet citací prací zahrnutých ve Web of Science, ze
kterého vychází h-index.
e) Rada NAÚ upřesňuje bod uvedený v zápisu z 1. řádného zasedání Rady NAÚ dne 18. ledna
2018. Platné znění podbodu e) v bodu Různé je následující: „Člen Rady NAÚ doc. Pavelka
vznesl otázku, jak brát při posuzování personálního zabezpečení studijního programu v úvahu
pracovní úvazky uzavřené výhradně na činnost vědeckého nebo administrativního pracovníka.
Rada NAÚ se shodla na tom, že dle platných akreditačních standardů se čistě vědecké nebo
administrativní pracovní úvazky při hodnocení žádostí o akreditace studijních programů neberou
v úvahu. Vysoká škola však může uvést v příslušné části sebehodnotící zprávy zdůvodnění, proč
v konkrétním případě by úvazek na činnost vědeckého pracovníka zohledněn být měl.“
Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.
Zapsali: Tereza Gajdová, Petr Novák, Martina Vidláková
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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