Zápis z 10. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 8. – 9. listopadu 2017
Přítomni:

Omluveni:
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, prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš Pavelka,
prof. Jaroslav Petr, prof. Jindřich Petruška, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva
Táborská, prof. Zdeněk Vintr
doc. Ivo Mathé
doc. Jitka Němcová (ČKR), doc. Jakub Fischer (RVŠ) – při projednávání bodů 2 a 6
nebyli hosté přítomni
Za Kancelář NAÚ přítomni: Mgr. Tereza Gajdová, Dana Mosazná, PhDr. Petr
Novák, PhDr. Jiří Smrčka, Mgr. Dita Tarbajová, PhDr. Petr Tvrdý – při projednávání
bodů 2 a 6 přítomen pouze zapisovatel a osoba pověřená sepsáním protokolu
o hlasování

Ad 1 Zahájení a schválení programu
Předseda NAÚ prof. Labík zahájil jednání a přivítal přítomné na desátém řádném zasedání Rady
NAÚ v roce 2017. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1. Zahájení a schválení programu
2. Správní řízení
3. Diskuse o náležitostech žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace a o akreditaci
cizojazyčných studijních programů
4. Seznam hodnotitelů
5. Informace o Registru docentů a profesorů
6. Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
7. Diskuse o aktuálních otázkách činnosti NAÚ
o standardy pro akreditace
o institucionální akreditace
o postup evidence a projednávání kontrolních zpráv
o dosavadní zkušenosti z průběhu správních řízení
8. Plán kontrol na rok 2018
9. Různé


Usnesení č. 156/2017:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 12 Kvorum (K): 7
Pro: 12
Schváleno.
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2 Správní řízení
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek.
a)
Rada NAÚ se zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení
akreditace bakalářského studijního programu Zemědělské inženýrství se studijním oborem
Agrobyznys se standardní délkou studia 3 roky a formou studia prezenční a navazujícího
magisterského studijního programu Zemědělské inženýrství se studijním oborem Agrobyznys se
standardní délkou studia 2 roky a formou studia prezenční uskutečňovaných Agronomickou
fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Řízení bylo NAÚ předáno Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy k dokončení. Vzhledem k tomu, že se Rada NAÚ usnesla na svém zasedání č. 6/2017
na pokračování v řízení, byla předmětná věc předložena hodnoticí komisi k posouzení. Na základě
stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání svou
zprávu. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu řízení o omezení
akreditace zastavit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního
spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení, čehož vysoká škola nevyužila. Po obšírné diskuzi
Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci.


Usnesení č. 157/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle § 66 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s čl. II bodem 4 a 10
zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, zastavuje správní řízení vedené z moci úřední ve věci omezení akreditace
bakalářského studijního programu Zemědělské inženýrství se studijním oborem Agrobyznys se
standardní délkou studia 3 roky a formou studia prezenční a navazujícího magisterského
studijního programu Zemědělské inženýrství se studijním oborem Agrobyznys se standardní
délkou studia 2 roky a formou studia prezenční uskutečňovaného Agronomickou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně.
P: 12
K: 7
Pro: 11
Proti: 1
Zdržel se: 0
Schváleno.

Poznámka:
Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy: a) v případě bakalářského i navazujícího
magisterského studijního programu Zemědělské inženýrství se studijním oborem Agrobyznys
o personálním zabezpečení ekonomických předmětů včetně tvůrčí činnosti garanta studijního oboru
(obdobně dle standardů pro garanty studijních programů na základě platných Standardů pro
akreditace) a garantů předmětů (v rozsahu přílohy B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) a o tématech
kvalifikačních prací, b) v případě navazujícího magisterského studijního programu Zemědělské
inženýrství se studijním oborem Agrobyznys dále o zhodnocení souladu mezi profilem absolventa
a obsahem studijního plánu a o aktuální výzkumné a vědecké činnosti (v rozsahu přílohy C-II
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. září 2018.
b)
Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management chemických
a potravinářských podniků se studijním oborem Ekonomika a management chemických
a potravinářských podniků se standardní délkou studia 2 roky formou studia prezenční
a kombinovanou uskutečňovaného Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemickotechnologické v Praze. Řízení bylo NAÚ předáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
k dokončení. Vzhledem k tomu, že se Rada NAÚ usnesla na svém zasedání č. 6/2017 na
pokračování v řízení, byla předmětná věc předložena hodnoticí komisi k posouzení. Na základě
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stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu.
Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu nápravné opatření přijmout,
tedy akreditaci studijního programu s jeho studijním oborem omezit. Následně byla vysoká škola
vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení.
Vysoká škola požádala o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům řízení. Tomu bylo vyhověno,
a proto bylo projednání nápravného opatření odloženo na prosincové zasedání Rady NAÚ.
c)
Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení
akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem
Ekonomika a právo v podnikání se standardní délkou studia 3 roky a formou studia prezenční
uskutečňovaného Vysokou školou Karla Engliše, a.s. Řízení bylo NAÚ předáno Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy k dokončení. Vzhledem k tomu, že se Rada NAÚ usnesla na svém
zasedání č. 6/2017 na pokračování v řízení, byla předmětná věc předložena hodnoticí komisi
k posouzení. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodajové pro příslušné
oblasti vzdělávání své zprávy. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu
nápravné opatření přijmout, tedy akreditaci studijního programu s jeho studijním oborem omezit.
Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se
k podkladům správního řízení. Vysoká škola požádala o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům
řízení. Tomu bylo vyhověno, a proto bylo projednání nápravného opatření odloženo na prosincové
zasedání Rady NAÚ.
d)
Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení
akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem
Management v podnikání se standardní délkou studia 3 roky a formou studia prezenční
a kombinovanou uskutečňovaného Vysokou školou Karla Engliše, a.s. Řízení bylo NAÚ předáno
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k dokončení. Vzhledem k tomu, že se Rada NAÚ
usnesla na svém zasedání č. 6/2017 na pokračování v řízení, byla předmětná věc předložena
hodnoticí komisi k posouzení. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro
příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se
shodovaly v návrhu nápravné opatření přijmout, tedy akreditaci studijního programu s jeho
studijním oborem omezit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do
správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Vysoká škola požádala o prodloužení
lhůty k vyjádření k podkladům řízení. Tomu bylo vyhověno, a proto bylo projednání nápravného
opatření odloženo na prosincové zasedání Rady NAÚ.
e)
Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní a veřejné vztahy se
studijním oborem Politologie a politický marketing se standardní délkou studia 2 roky formou
studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Vysokou školou mezinárodních a veřejných
vztahů Praha, o.p.s. Řízení bylo NAÚ předáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
k dokončení. Vzhledem k tomu, že se Rada NAÚ usnesla na svém zasedání č. 6/2017 na
pokračování v řízení, byla předmětná věc předložena hodnoticí komisi k posouzení. Na základě
stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu.
Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu nápravné opatření přijmout,
tedy akreditaci studijního programu s jeho studijním oborem omezit. Následně byla vysoká škola
vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení.
Vysoká škola zaslala své vyjádření. Po projednání předložených materiálů, včetně podrobné
diskuze k vyjádření vysoké školy, Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci.


Usnesení č. 158/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 86 odst. 2 písm. a)
v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
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a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
a v souvislosti s čl. II bodem 4 a 10 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, omezuje akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Mezinárodní a veřejné vztahy se studijním oborem
Politologie a politický marketing se standardní délkou studia 2 roky formou studia prezenční
a kombinovanou uskutečňovaného Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha,
o.p.s., toto omezení spočívá v zákazu přijímat ke studiu další uchazeče.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ konstatuje nedostatečné personální zabezpečení studijního programu. Nově navržený
garant nesplňuje požadavky Standardů pro akreditace kladené na garanta studijního programu
z hlediska odborné kvalifikace a výše pracovního úvazku.
f)
Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení
akreditace bakalářského studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním
oborem Management hotelnictví a cestovního ruchu se standardní délkou studia 3 roky a formou
studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Vysokou školou obchodní a hotelovou s.r.o.
Vzhledem k tomu, že se Rada NAÚ usnesla na svém zasedání č. 6/2017 na pokračování v řízení,
byla předmětná věc předložena hodnoticí komisi k posouzení. Na základě stanoviska hodnoticí
komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje
i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu nápravné opatření přijmout, tedy akreditaci
studijního programu s jeho studijním oborem omezit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna
o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Vysoká škola
požádala o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům řízení. Tomu bylo vyhověno, a proto bylo
projednání nápravného opatření odloženo na prosincové zasedání Rady NAÚ.
g)
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace profesně zaměřenému
navazujícímu magisterskému studijnímu programu Ekonomika a management se standardní délkou
studia 2 roky a formou studia prezenční podanou Moravskou vysokou školou Olomouc, o.p.s.
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 požádala o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům řízení. Tomu bylo vyhověno,
a proto bylo projednávání žádosti o udělení akreditace odloženo na prosincové zasedání Rady NAÚ.
h)
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Systémové inženýrství a informatika se standardní délkou studia
3 roky a formou studia prezenční podanou Moravskou vysokou školou Olomouc, o.p.s. 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 poté požádala
o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům řízení. Tomu bylo vyhověno, a proto bylo
projednávání věci odloženo na listopadové zasedání Rady NAÚ. Vysoká škola zaslala své
vyjádření. Po projednání předložených materiálů, včetně vyjádření zpravodaje pro profesně
zaměřené studijní programy, a podrobné diskuzi k vyjádření vysoké školy a stanoviskům k tomuto
vyjádření Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci.
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Usnesení č. 159/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c)
a v souvislosti s § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje akreditaci profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Systémové
inženýrství a informatika se standardní délkou studia 3 roky formou studia prezenční pro
uskutečňování Moravskou vysokou školou Olomouc, o.p.s., a to na dobu 4 let.
P: 13
K: 7
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 2
Schváleno.

Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ konstatuje, že nebyly poskytnuty dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení
a rozvoje studijního programu na dobu 10 let. Zároveň Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní
zprávy o publikační a další činnosti vyučujících, případně další profesní činnosti u odborníků
z praxe, vztahující se k jednotlivým zabezpečovaným předmětům a o tvůrčí činnosti vysoké školy
v oblasti informatiky za posledních 5 let. Rada NAÚ požaduje předložení uvedené kontrolní zprávy
do 30. listopadu 2019.
i)
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Informační a komunikační technologie se standardní délkou
studia 3 roky a formou studia prezenční a kombinovanou podanou Evropským polytechnickým
institutem, s.r.o. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska
hodnoticí komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Následně byla
vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. 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 2. listopadu 2017 předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedenému studijnímu
programu zpět.


Usnesení č. 160/2017:
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
Evropského polytechnického institutu, s.r.o., o udělení akreditace profesně zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Informační a komunikační technologie se standardní délkou
studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování v českém jazyce
Evropským polytechnickým institutem, s.r.o.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

j)
Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná informatika se studijním
oborem Aplikovaná informatika se standardní délkou studia 2 roky formou studia prezenční
a kombinovanou uskutečňovaného Vysokou školou finanční a správní, a.s. Rada NAÚ zahájila
správní řízení po obdržení kontrolní zprávy. Předmětná věc byla předložena hodnoticí komisi
k posouzení. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast
vzdělávání svou zprávu. Zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání ve shodě se stanoviskem
hodnoticí komise doporučil omezení akreditace studijního programu s jeho studijním oborem.
Vysoká škola využila svého práva nahlédnout do spisu a následně zaslala své vyjádření. Rada NAÚ
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se po diskuzi rozhodla odložit projednání nápravného opatření na prosincové zasedání, aby se
mohla s vyjádřením vysoké školy podrobně seznámit.
k)
Rada NAÚ se dále zabývala žádostí Vysoké školy technické a ekonomické v Českých
Budějovicích o vydání stanoviska k typu vysoké školy. Daná žádost byla předložena komisi
ustavené dle čl. 2 odst. 7 Statutu NAÚ k posouzení. Na základě stanoviska uvedené komise
vypracovalo Předsednictvo NAÚ, které v tomto případě plnilo roli zpravodaje, svou zprávu. Zpráva
Předsednictva NAÚ i stanovisko uvedené komise se shodovaly v návrhu vydat nesouhlasné
stanovisko ke změně typu vysoké školy z neuniverzitní na univerzitní. Předsednictvo NAÚ proto
navrhlo, aby Rada NAÚ, nevznese-li člen Rady NAÚ jiný návrh, hlasovala o vydání nesouhlasného
stanoviska k žádosti, aby se Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích stala
vysokou školou univerzitního typu. Po podrobné diskuzi o předložených materiálech Rada NAÚ
přistoupila k hlasování ve věci.


Usnesení č. 161/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 2 odst. 6 a v souvislosti
s § 83c odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko k typu
vysoké školy:
1. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích nesplňuje podmínky pro to,
aby se stala univerzitní vysokou školou.
2. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je i nadále neuniverzitní
vysokou školou.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola nesplňuje ustanovení Standardů pro akreditace, týkající se podmínek pro doktorské
studijní programy. Personální zabezpečení a vědecká činnost v souvislosti s připravovaným
doktorských studijním programem nejsou dostatečné. Závažným nedostatkem je nedostatečná
vědecká činnost žadatele obecně a zejména pak skutečnost, že tato činnost nemá v oblasti
připravovaného doktorského studijního programu dostatečný mezinárodní rozměr a vysoká škola
není v dané oblasti dlouhodobě řešitelem vědeckých projektů.
l)
Rada NAÚ se následně zabývala vydáním stanoviska k udělení tuzemského oprávnění
k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání v ČR. Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy požádalo v souladu s § 83 odst. 2 písm. f) zákona o vysokých školách NAÚ o vydání
stanoviska k žádosti University of New York in Prague, s.r.o., o udělení tuzemského oprávnění
k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání v ČR. Žádost byla předložena k posouzení
komisi ustavené dle čl. 2 odst. 7 Statutu NAÚ, která doporučila Radě NAÚ vydat souhlasná
stanoviska v případě bakalářských studijních programů Business Administration, Communication
and Media, English Language and Literature, IT Management, International Relations
a Psychology, a to vždy podmínečně (s uvedením konkrétních podmínek) a na dobu kratší než 6 let
(2 nebo 3 roky) a nesouhlasné stanovisko v případě navazujícího magisterského studijního
programu Strategic Communication. Stanovisko uvedené komise bylo předáno Předsednictvu NAÚ,
které v tomto případě plnilo roli zpravodaje. Předsednictvo NAÚ ve své zprávě konstatovalo, že
nelze vydat podmíněné stanovisko ani povolení udělit na dobu kratší než 6 let, a doporučilo vydat
nesouhlasné stanovisko ke všem studijním programům. Rada NAÚ po obšírné diskusi přistoupila
k hlasování ve věci.
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Usnesení č. 162/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 83c odst. 2 písm. h)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vydává nesouhlasné stanovisko k žádosti
University of New York in Prague, s.r.o., o udělení tuzemského oprávnění k poskytování
zahraničního vysokoškolského vzdělávání v ČR.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Stručné zdůvodnění:
Nejsou splněny podmínky podle § 93h odst. 5 písm. a) zákona o vysokých školách. Zabezpečení
studijních programů po stránce personální, finanční a materiální je nedostatečné a nejsou vytvořeny
podmínky pro řádné zajištění výuky a související tvůrčí činnosti.
Ad 3 Diskuse o náležitostech žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace a o akreditaci
cizojazyčných studijních programů
Předseda NAÚ prof. Labík představil pracovní text materiálu upravujícího náležitosti předkládání
žádostí o prodloužení a rozšíření akreditace a o akreditace cizojazyčných studijních programů.
Členové Rady NAÚ následně o návrhu podrobně diskutovali. Při projednávání návrhu byly
dohodnuty změny v bodu týkajícím se samostatného podávání žádosti o akreditaci studijního
programu uskutečňovaného v cizím jazyce. Upravený materiál bude zaslán reprezentacím vysokých
škol k vyjádření a předložen na prosincové zasedání Rady NAÚ.
Ad 4 Seznam hodnotitelů
Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík podal zprávu o průběhu výzvy č. 3/2017 pro zařazení osob do
Seznamu hodnotitelů. Dne 31. října 2017 uplynula lhůta pro podávání návrhů pro zařazení osob do
Seznamu hodnotitelů dle této výzvy, která cílila na vybrané kategorie kandidátů v oblastech, v nichž
nebyla kapacita naplněna v předchozích výzvách. Obdržené návrhy osob budou zaslány
zpravodajům pro příslušné oblasti vzdělávání, kteří před předložením Radě NAÚ ke schválení
projednají výběr osob s Předsednictvem NAÚ. Po vyjádření reprezentací vysokých škol bude návrh
na zařazení studentů do Seznamu hodnotitelů předložen na prosincové zasedání Rady NAÚ,
u ostatních hodnotitelů pak na lednové zasedání Rady NAÚ.
Ad 5 Informace o Registru docentů a profesorů
Předseda NAÚ prof. Labík informoval o úpravách, které se podařilo dohodnout v Registru docentů
a profesorů a představil aktuální možnosti využívání Registru docentů a profesorů při posuzování
žádostí o akreditace.
Ad 6 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 21. 9. 2017 do 17. 10. 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. 163/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

P: 11
K: 6
Schváleno.


Typ
NMgr.

Pro: 11

Studijní obor
Učitelství
španělského jazyka
a literatury pro
střední školy

Proti: 0

Vyžád.
04-15

Obsah
zařazení praxe na ZŠ do
studijního plánu (AK požadovala
zařadit do studijního plánu také
souvislou studijní praxi na 2.
stupni základních škol, resp. u
žáků ve věku 2. stupně
základních škol), realizace
systematického oborově
didaktického výzkumu na
domácím pracovišti a publikační
činnosti vyučujících didaktických
předmětů; AK dále
doporučovala věnovat pozornost
kariérnímu růstu a publikační
činnosti vyučujících
v relevantních časopisech mimo
Ostravskou univerzitu a
upozornila, že v blízkém
časovém horizontu bude
nezbytné řešit perspektivu
garance studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v uskutečňování
systematického oborově didaktického výzkumu na domácím
pracovišti a v publikační činnosti vyučujících didaktických
předmětů a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Údaje o
uskutečňování oborového didaktického výzkumu a o
publikační činnosti vyučujících didaktických předmětů,
uváděné v předložených materiálech, neodpovídají
Standardům pro akreditace pro daný typ studijního programu.
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v uskutečňování systematického
oborově didaktického výzkumu na domácím pracovišti a v
publikační činnosti vyučujících didaktických předmětů do 31.
října 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 164/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Jana Amose
Komenského Praha

Studijní program
Pedagogika

Typ
NMgr.

Studijní obor
Andragogika

Vyžád.
01-14

Obsah
aktuální personální zajištění
navazujícího magisterského

8

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení

s.r.o.

oboru Andragogika a
bakalářského studijního oboru
Vzdělávání dospělých (přehled
vyučujících a jejich výuky u
těchto oborů), počet studentů
(přijatých i studujících ve
vyšších ročnících)

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

navazujícího magisterského studijního programu a vyzývá
vysokou školu k jejich odstranění. Celková struktura
personálního zabezpečení neodpovídá Standardům pro
akreditace z hlediska věkové struktury a publikační, respektive
tvůrčí (vědecké) činnosti. Personální zabezpečení předmětů,
označených jako předměty profilujícího základu a základní
teoretické předměty, z hlediska věkové struktury vyučujících
nezaručuje ani střednědobou perspektivu rozvoje studijního
programu. Současně na pracovišti chybí mladší vyučující
s dostatečnou publikační a tvůrčí činností a perspektivou
blízké habilitace. Není tak dotvořeno jádro vyučujících s plným
úvazkem na vysoké škole a odpovídající tvůrčí činností, které
by vytvářelo perspektivu rozvoje studijního oboru. Publikační,
respektive tvůrčí činnost vyučujících předmětů označených
jako předměty profilujícího základu a základní teoretické
předměty profilujícího základnu neodpovídá svou úrovní
požadavkům Standardů pro akreditace u magisterských
studijních programů. Navíc do značné míry nadále neodpovídá
zaměření studijního oboru. Na uvedené nedostatky
v personálním zabezpečení, v publikační činnosti vyučujících a
v zajištění perspektivy rozvoje studijního oboru byla vysoká
škola dlouhodobě upozorňována jak Akreditační komisí, tak
následně i Radou NAÚ. K odstranění uvedených nedostatků
však v podstatné míře doposud nedošlo. S ohledem na výše
uvedené Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění výše uvedených nedostatků (v rozsahu příloh B-IIa
a C-I žádosti o akreditaci) a o uskutečňované vědecké činnosti
a řešení vědeckých projektů, jejichž příjemcem (nositelem) je
vysoká škola (v rozsahu přílohy C-II žádosti o akreditaci) do
31. května 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 165/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Univerzita Jana Amose
Komenského Praha
s.r.o.

Studijní program
Specializace v
pedagogice

Typ
Bc.

Studijní obor
Vzdělávání
dospělých

Vyžád.
01-14

Obsah
aktuální personální zajištění
navazujícího magisterského
oboru Andragogika a
bakalářského studijního oboru
Vzdělávání dospělých (přehled

9

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a současně
v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách konstatuje
nedostatky v personálním zabezpečení studijního programu.
Rada NAÚ proto vyzývá vysokou školu k jejich odstranění.
Personální zabezpečení studijního programu (zejména

vyučujících a jejich výuky u
těchto oborů), počet studentů
(přijatých i studujících ve
vyšších ročnících)

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

v případě profilujících předmětů) z hlediska věkové struktury
klíčových vyučujících nezaručuje ani střednědobou perspektivu
rozvoje studijního programu. Publikační činnost osobností
garantujících profilující předměty se za posledních 5 let
převážně omezuje na publikace vydané na vlastním pracovišti.
Na pracovišti chybí mladší vyučující s dostatečnou publikační
a tvůrčí činností. Není tak dotvořeno jádro vyučujících s plným
úvazkem na vysoké škole a odpovídající tvůrčí činností, které
by vytvářelo perspektivu rozvoje studijního oboru. Rada NAÚ
proto důrazně upozorňuje, že z hlediska případné budoucí
akreditace je třeba věnovat zvýšenou pozornost celkové
struktuře vyučujících zajišťujících daný studijní program tak,
aby odpovídala z hlediska kvalifikace, věku, délky týdenní
pracovní doby, tvůrčí činnosti a zkušeností s působením
v zahraničí nebo v praxi struktuře studijního plánu, a aby
pracoviště zajišťující studijní program bylo kompaktní, stabilní
a dlouhodobě perspektivní. Celkové úrovni personálního
zabezpečení pak musí odpovídat i počet studentů přijímaných
do studia. Rada NAÚ dále upozorňuje, že do budoucna je
třeba dbát na soulad mezi vymezením studijního programu a
oblastí vzdělávání, zejména pak na to, aby předměty
profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu předměty měly jasnou vazbu na
příslušnou oblast vzdělávání a na profil absolventa a s ním
spojený obsah státních závěrečných zkoušek. Rada NAÚ
požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění výše
uvedených nedostatků (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) do 31. května 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 166/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

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

Studijní program
Právní specializace

Typ
NMgr.

Studijní obor
Právní aspekty
veřejné správy

Vyžád.
04-15

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru (v rozsahu
formulářů C a G žádosti o
akreditaci)

10

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v tvůrčí činnosti akademických
pracovníků podílejících se na výuce a vyzývá vysokou školu
k jejich odstranění. Vyučující povinných předmětů
Hospodářská a ekonomická kriminalita, Krizové řízení,
Sociologie a filozofie práva, Fundamentals of Legal

Argumentation a Tvorba práva pro veřejnou správu vykazují
poslední publikační činnost v letech 2012 – 2015. Rada NAÚ
proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění výše
uvedených nedostatků a o tvůrčí činnosti všech akademických
pracovníků podílejících se na výuce (v rozsahu příloh B-IIa a
C-I žádosti o akreditaci) do 30. září 2018.

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 167/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství českého
jazyka a literatury
pro střední školy

Vyžád.
04-15

Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství polského
jazyka a literatury
pro střední školy

04-15

Univerzita Hradec
Králové,

Politologie

Bc.

Politologie

06-17
(02-16)

Obsah
zařazení praxe na ZŠ do
studijního plánu (AK požadovala
vzhledem k uplatnění
absolventů zařadit do studijního
plánu také souvislou studijní
praxi na 2. stupni základních
škol, resp. u žáků ve věku
2. stupně základních škol.),
realizace systematického
oborově didaktického výzkumu
na domácím pracovišti a
publikační činnosti vyučujících
didaktických předmětů
zařazení praxe na ZŠ do
studijního plánu (AK požadovala
vzhledem k uplatnění
absolventů zařadit do studijního
plánu také souvislou studijní
praxi na 2. stupni základních
škol, resp. u žáků ve věku
2. stupně základních škol.),
realizace systematického
oborově didaktického výzkumu
na domácím pracovišti a
publikační činnosti vyučujících
didaktických předmětů
ucelená sada studijních opor pro
kombinovanou formu studia a

11

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
věnovat v dlouhodobé perspektivě zvýšenou pozornost
zkvalitňování publikační a výzkumné činnosti.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec
Králové,
Pedagogická fakulta

Mediální a
komunikační studia

Bc.

Literární
dokumentaristika a
teorie čtenářství

04-14
(03-12)

Univerzita Hradec
Králové,
Pedagogická fakulta

Učitelství pro základní
školy

NMgr.

Učitelství pro 2.
stupeň základních
škol – německý
jazyk a literatura

06-17
(01-15)

provedené úpravy (důkladnější
rozpracování systému výuky
v kombinované formě studia,
jasné odlišení prezenční části
studia a části studia určené
k samostudiu, vytvoření
průvodce studiem pro studenty
kombinované formy studia a
zvýšení kvality některých
studijních opor – kvalita
předložených studijních opor
byla velmi různá) (06-17
vyžádáno přepracování
studijních opor tak, aby
umožňovaly adekvátní
nahrazení přímé výuky)
související publikační činnost
pracoviště (04-14 vyžádána
další kontrolní zpráva o
publikační činnosti pracoviště
související se studijním oborem;
AK dále doporučila zaměřit
publikační činnost na odborná
recenzovaná periodika a
monografie)
personální zabezpečení
studijního oboru a úpravy ve
studijním plánu (posílení
personálního zabezpečení
literární části výuky vyučujícím,
který bude působit na pracovišti
v rozsahu plného úvazku,
informace o provázanosti profilu
absolventa a cílů studia oborové
části a pedagogickopsychologického modulu,
doporučení zavést oborovou
práci v německém jazyce
v případě, že němčina není
diplomovým oborem, a
jazykovou část SZZk označit
jako „zkoušku z německého
jazyka“, doporučení zařadit
studijní předměty
Pragmalingvistika a Syntax
současného německého jazyka
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Univerzita Karlova,
Farmaceutická fakulta
Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Pharmacy

Mgr.

Pharmacy

02-15

Filologie

Bc.

Nizozemský jazyk a
literatura
(dvouoborové)

04-14

jako povinné, studijní předmět
Sociolingvistika alespoň jako
povinně volitelný); (06-17
vyžádáno doplnění o aktuální
studijní plán /v rozsahu přílohy
B-IIa žádosti o akreditaci/ a o
vyjasnění, zda nově zařazený
předmět Sociální interakce ve
výuce cizích jazyků tvoří součást
studijního plánu pouze v případě
uvedené studijního oboru, či
současně i dalších obdobných
oborů uskutečňovaných vysokou
školou)
uskutečňování studijního oboru
na detašovaném pracovišti
publikační činnost

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Filologie

Bc.

Nizozemský jazyk a
literatura
(jednooborové)

04-14

publikační činnost

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Filologie

Bc.

Portugalistika
(dvouoborové)

04-14

publikační činnost

Univerzita Karlova,

Filologie

Bc.

Portugalistika

04-14

publikační činnost

13

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a s ohledem na
dobu, na kterou je uzavřen pracovně právní vztah většiny
vyučujících, doporučuje věnovat pozornost zajištění alespoň
střednědobé perspektivy personálního zabezpečení.
Rada NAÚ dále doporučuje při případné budoucí akreditaci
dbát na soulad studijního plánu, personálního zabezpečení
(zvláště v případě garanta studijního programu, garantů
předmětů profilujícího základů a základních teoretických
předmětů profilujícího základu) a tvůrčí (zejména publikační)
činnosti.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a s ohledem na
dobu, na kterou je uzavřen pracovně právní vztah většiny
vyučujících, doporučuje věnovat pozornost zajištění alespoň
střednědobé perspektivy personálního zabezpečení.
Rada NAÚ dále doporučuje při případné budoucí akreditaci
dbát na soulad studijního plánu, personálního zabezpečení
(zvláště v případě garanta studijního programu, garantů
předmětů profilujícího základů a základních teoretických
předmětů profilujícího základu) a tvůrčí (zejména publikační)
činnosti.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a s ohledem na
dobu, na kterou je uzavřen pracovně právní vztah
vyučujících, uváděných v předložených materiálech,
doporučuje věnovat pozornost zajištění alespoň střednědobé
perspektivy personálního zabezpečení. Rada NAÚ dále
upozorňuje, že pro případnou budoucí akreditaci bude třeba
zaměřit se na publikační činnost v zahraničních periodikách
a monografiích.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a s ohledem na

Filozofická fakulta

(jednooborové)

Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta

Filologie

NMgr.

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kartografie,
geoinformatika a
dálkový průzkum
země

Dr.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Řecká antická
filologie

Proti: 0

04-14

publikační činnost

06-17
(03-14,
02-12)

habilitační a profesorská řízení
vyučujících (06-17
vyžádáno doplnění o údaje o
aktuální situaci v oblasti
personálního zabezpečení
/zejména stav avizovaných
habilitačních řízení/; Rada NAÚ
dále požádala o přepracování
přehledu publikačních, příp.
dalších výstupů vědecké
činnosti do strukturované
podoby v souladu s běžnou
kategorizací; 03-14 vyžádána
další kontrolní zpráva o
personálním zabezpečení a
vědecké a publikační činnosti
pracoviště)

dobu, na kterou je uzavřen pracovně právní vztah
vyučujících, uváděných v předložených materiálech,
doporučuje věnovat pozornost zajištění alespoň střednědobé
perspektivy personálního zabezpečení. Rada NAÚ dále
upozorňuje, že pro případnou budoucí akreditaci bude třeba
zaměřit se na publikační činnost v zahraničních periodikách
a monografiích.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje
věnovat zvýšenou pozornost publikační činnosti v
zahraničních periodikách a monografiích.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 168/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

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

Studijní program
Specializace v
pedagogice

Typ
Dr.

Studijní obor
Teorie vzdělávání v bohemistice

Obsah
změna garanta studijního oboru

14

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního oboru a
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Publikační a
výzkumná činnost nové garantky, uváděná v předložených
materiálech, neodpovídá Standardům pro akreditace pro
doktorský studijní program. Svým odborným směřováním pak
ne zcela koresponduje se zaměřením daného studijního oboru.

Vysoká škola
mezinárodních a
veřejných vztahů
Praha, o.p.s

Mezinárodní a
veřejné vztahy

Bc.

Mezinárodní vztahy a
diplomacie

změna garanta studijního oboru

Vysoká škola
mezinárodních a
veřejných vztahů
Praha, o.p.s

Mezinárodní a
veřejné vztahy

NMgr.

Mezinárodní a diplomatická
studia

změna garanta studijního oboru

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v garanci studijního oboru (obdobně dle
standardů pro garanty studijních programů na základě
platných Standardů pro akreditace; v rozsahu přílohy
C-I žádosti o akreditaci) do 28. února 2018.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního oboru a
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Nový garant
nesplňuje Standardy pro akreditace – dle údajů v databázi
REDOP nepůsobí na vysoké škole v rozsahu plného úvazku,
přičemž má současně plný úvazek na jiné vysoké škole. Rada
NAÚ proto vyzývá vysokou školu k úpravě pracovněprávních
vztahů garanta a požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v garanci studijního oboru (obdobně dle
standardů pro garanty studijních programů na základě
platných Standardů pro akreditace; v rozsahu přílohy
C-I žádosti o akreditaci) do 28. února 2018.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního oboru a
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Nový garant
nesplňuje Standardy pro akreditace – dle údajů v databázi
REDOP nepůsobí na vysoké škole v rozsahu plného úvazku,
přičemž má současně plný úvazek na jiné vysoké škole. Dále,
garant nevykazuje dostatečnou publikační činnost pro daný typ
studijního programu. Rada NAÚ proto vyzývá vysokou školu k
úpravě pracovněprávních vztahů garanta a požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění nedostatků v garanci studijního
oboru (obdobně dle standardů pro garanty studijních programů
na základě platných Standardů pro akreditace; v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 28. února 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 169/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

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

Studijní program
Specializace v
pedagogice

Typ
Bc.

Studijní obor
Popularizace hudby a
organizace hudebního života

Obsah
změna garanta studijního oboru
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá doplnění informace o vyjasnění délky trvání
pracovního poměru nové garantky. Údaje o době, na kterou je
s novou garantkou sjednán pracovně právní vztah se
v předložených materiálech a v databázi REDOP rozcházejí.

Rada NAÚ žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do
31. prosince 2017.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 170/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství francouzského jazyka
a literatury pro střední školy

Obsah
publikační činnost mimo domácí
pracoviště, změna garanta
studijního oboru
změna garanta studijního oboru
(06-17 vysoká škola vyzvána,
aby doložila, že zdravotnické
zařízení, ve kterém navržený
garant působí, má s vysokou
školou uzavřenu smlouvu o
zajištění klinické a praktické
výuky)
změna garanta studijního oboru

Ostravská univerzita,
Lékařská fakulta

Specializace ve
zdravotnictví

NMgr.

Komunitní péče v porodní
asistenci

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Pedagogická fakulta

Filologie

Bc.

Český jazyk pro média a
veřejnou sféru

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně

Specializace v
pedagogice

Bc.

Výtvarná výchova
(dvouoborové)

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a upozorňuje na rozpor
mezi záznamy v databázi REDOP (k 1. 10. 2017 zde není
garant uveden jako zaměstnanec vysoké školy, avšak v
předložených materiálech je pracovně právní vztah garanta na
vysoké škole vykazován jako sjednaný na dobu neurčitou).
Rada NAÚ dále upozorňuje na skutečnost, že z hlediska
případné budoucí akreditace je třeba věnovat zvýšenou
pozornost publikační činnosti vyučujících (včetně garanta)
uskutečňované mimo domovské pracoviště. Publikační činnost
by měla též zohlednit zaměření studijního programu,
respektive oboru, na média a veřejnou správu.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Tělesná výchova a
sport

Bc.

Tělesná výchova (dvouoborové)

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí

Tělesná výchova a
sport

NMgr.

Tělesná výchova pro 2. stupeň
základních škol

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje i nadále
věnovat zvýšenou pozornost odpovídající vědecké aktivitě
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

v Ústí nad Labem,
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Pedagogická fakulta

Tělesná výchova a
sport

NMgr.

Učitelství tělesné výchovy pro
střední školy

změna garanta studijního oboru

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Přírodovědecká fakulta
Vysoká škola
ekonomická v Praze,
Fakulta mezinárodních
vztahů

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

změna garanta studijního oboru

Geografie

Bc.

Učitelství českého jazyka a
literatury pro 2. stupeň
základních škol a střední školy
(jednooborové)
Geografie střední Evropy

nového garanta, zejména pokud jde o články v impaktovaných
časopisech, respektive v časopisech registrovaných
v současné době uznávaných databázích (Scopus apod.).
Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje i nadále
věnovat zvýšenou pozornost odpovídající vědecké aktivitě
nového garanta, zejména pokud jde o články v impaktovaných
časopisech, respektive v časopisech registrovaných
v současné době uznávaných databázích (Scopus apod.).
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Matematika

Bc.

Matematika a její použití
v přírodních vědách

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Matematika

Dr.

Obecné otázky matematiky

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje věnovat
pozornost zajištění perspektivy garance studijního oboru do
budoucna.

Mezinárodní
ekonomické vztahy

Dr.

Mezinárodní politické vztahy

změna garanta studijního oboru
(06-17 vyžádáno doplnění o
údaje o navrhované garantce
studijního oboru v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci)

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

P: 13
K: 7
Schváleno.

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 7 Diskuse o aktuálních otázkách činnosti NAÚ
a) Předsednictvo NAÚ apelovalo na členy Rady NAÚ a členy hodnoticích komisí, aby při vytváření
zpráv a stanovisek byly důsledně rozlišovány akademicky a profesně zaměřené studijní programy
a náležitým způsobem věnována pozornost odlišným standardům pro oba typy programů. Předseda
NAÚ prof. Labík dále vyzval členy Rady NAÚ k vytvoření obecných doporučení pro přípravu
žádostí o akreditaci profesních studijních programů, která by zohledňovala specifika jednotlivých
oblastí vzdělávání, pokud jde o míru spolupráce s praxí a odpovídající tvůrčí činnost.
b) Členové Rady NAÚ diskutovali o situaci u nově akreditovaných bakalářských studijních
programů, kde dle Standardů pro akreditace dostačuje, aby garant studijního programu dosáhl
vědecké hodnosti Ph.D. či CSc. Debata byla dále vedena ohledně nutné účasti docentů a profesorů
při uskutečňování bakalářských studijních programů a o rozdílech ve vymezení vědecké nebo
umělecké činnosti na jedné straně a tvůrčí činnosti na straně druhé u vyučujících. Závěrem Rada
NAÚ konstatovala, že v případě bakalářských studijních programů garantovaných nehabilitovanými
akademickými pracovníky nebo v případě vysoké školy žádající o akreditaci bakalářského
studijního programu, aniž by mezi akademickými pracovníky byly dostatečně (nebo vůbec)
zastoupeny habilitované osoby, bude NAÚ ve zvýšené míře dbát na aktivní tvůrčí činnost
v příslušném oboru.
c) Předseda NAÚ prof. Labík informoval o dotazech k možnosti, aby žádost o akreditace studijního
programu podalo „konsorcium“ tuzemských vysokých škol. Podle zákona o vysokých školách je
jedinou možností postup, kdy jedna z vysokých škol, která hodlá uskutečňovat studijní program ve
spolupráci s jinými vysokými školami, předloží podle § 81 zákona o vysokých školách žádost
o akreditaci společného studijního programu; spolu s touto žádostí předkládá i dohodu s ostatními
vysokými školami o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu. Pouze tato
vysoká škola také přijímá uchazeče o studium ve studijním programu a uděluje absolventům tohoto
studijního programu příslušný akademický titul. Společný studijní program má jednoho garanta
studijního programu, který musí splňovat podmínky stanovené pro garanta studijního programu
v zákoně o vysokých školách a ve Standardech pro akreditace ve vysokém školství, a to na té
vysoké škole, která podává žádost o akreditaci studijního programu.
d) Členové Rady NAÚ obšírně diskutovali o dosavadních zkušenostech z průběhu správních řízení.
Předsednictvo NAÚ předložilo návrh informativního materiálu pro hodnoticí komise - Postup při
hodnocení studijního programu. Diskuze se dále týkala zejména povinností správního orgánu při
zajišťování podkladů pro vydání rozhodnutí a postupu při opakovaném a zásadním doplňování
podkladů vysokou školou, včetně nového posouzení věci hodnoticí komisí, členy hodnoticí komise
nebo zpravodajem.
e) Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík předložil návrh Postupu při posuzování kontrolní zprávy
předkládané vysokou školou a požádal členy Rady NAÚ o zaslání případných připomínek k tomuto
materiálu.
f) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval členy Rady NAÚ o průběhu správního řízení ve
věci žádosti o institucionální akreditaci Univerzity Karlovy. Žádost univerzity byla zkontrolována
z hlediska formální správnosti. Před zahájením zasedání Rady NAÚ byla Univerzitě Karlově
zaslána žádost o stanovisko ke složení hodnoticí komise složené z dvaceti tří dílčích komisí pro
všechny oblasti vzdělávání, o jejichž uskutečňování Univerzita Karlova žádá a z dílčí komise pro
institucionální prostředí. Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek dále konzultoval se členy Rady NAÚ,
kteří jsou zpravodaji pro příslušné oblasti vzdělávání, termíny školení hodnotitelů pro žádosti
o institucionální akreditace.
18

Ad 8 Plán kontrol na rok 2018
Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík předložil členům Rady NAÚ návrh plánu kontrol na rok 2018.
O předloženém návrhu následně proběhla diskuze. Vymezení předmětu kontroly bude vždy
uvedeno v pověření ke kontrole.


Usnesení č. 171/2017:
Rada NAÚ schvaluje předložený plán kontrol na rok 2018.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Schváleno.

Zdržel se: 0

Schválený plán kontrol na rok 2018 bude zveřejněn na internetových stránkách NAÚ
Ad 9 Různé
a) Zástupkyně České konference rektorů doc. Němcová pozdravila přítomné jménem ČKR.
V dalším průběhu zasedání se zapojila zejména do diskuse o využívání Registru docentů
a profesorů. Doc. Němcová v této souvislosti upozornila, že rektoři vysokých škol sice mají přístup
do registru, ale nemají oprávnění pro přístup do všech částí.
b) Předseda Rady vysokých škol doc. Fischer informoval přítomné o ukončení funkčního období
stávajícího vedení Rady vysokých škol, volba nového vedení proběhne v lednu 2018. Doc. Fischer
zároveň poděkoval za spolupráci mezi NAÚ a RVŠ. Tuto spolupráci následně ocenil předseda NAÚ
prof. Labík, který současně poděkoval doc. Fischerovi i celému vedení Rady vysokých škol za
jejich činnost.
c) Rada NAÚ projednala žádost Ing. Elišky Baranovské, DiS. o vyřazení ze Seznamu hodnotitelů
(oblast vzdělávání – Biologie, ekologie a životní prostředí) před uplynutím doby, na niž byla
zapsána, a to z důvodu ukončení studia.


Usnesení č. 172/2017:
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 Elišky Baranovské (oblast
vzdělávání č. 3, studentka) ze Seznamu hodnotitelů k 1. prosinci 2017.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.
Zapsali: Tereza Gajdová, Petr Novák, Petr Tvrdý
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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