Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 16. února 2017

Přítomni:

Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík,
MUDr. Josef Fontana, prof. Dušan Lužný, doc. Iva Málková, doc. Ivo Mathé,
prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš Pavelka, prof. Jaroslav Petr, prof. Jindřich
Petruška, prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr
Mgr. Alena Štěrbová (RVŠ) – přítomna při projednávání bodů 1 – 6; PhDr.
Pavel Doleček (MŠMT), Mgr. Karolína Gondková (MŠMT) – přítomni při
projednávání bodů 1 - 4
Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Jiří Smrčka, PhDr. Petr Novák, Mgr. Dita
Tarbajová, Martina Vidláková, MSc. – při projednávání bodu 7 přítomen pouze
zapisovatel a osoba pověřená sepsáním protokolu o hlasování

Ad 1 Zahájení, schválení programu
Předseda NAÚ prof. Labík zahájil a řídil jednání. Úvodem přivítal členy Rady NAÚ a hosty
na druhém zasedání Rady NAÚ a seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního
programu
3. Doporučené postupy pro přípravu studijních programů
4. Informace o přípravě metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádosti
o institucionální akreditaci a o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem
5. Diskuse o postupu NAÚ ve věci kontrolních zpráv vyžádaných Akreditačních komisí
a o informacích vysokých škol o změnách ve studijních programech
6. Informace o průběhu výzvy č. 1/2017 pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů
7. Podněty k zahájení správních řízení
8. Různé


Usnesení č. 6/2017:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 12
Kvorum (K): 7
Pro: 12
Schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2 Návrh metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci
studijního programu
Předseda NAÚ prof. Labík shrnul postup zpracovávání a projednávání metodických materiálů
pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu. Tyto materiály obsahují
doporučenou podobu žádosti o akreditace a rozpracovávají standardy pro studijní programy
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stanovené Nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech ve vysokém školství. Materiály
předkládané Radě NAÚ zohledňují připomínky členů Rady NAÚ a byly projednány s orgány
reprezentace vysokých škol. Členové Rady NAÚ a hosté diskutovali o předložených
metodických materiálech. V rámci diskuse došlo k úpravě materiálu „Metodická pomůcka pro
posuzování žádostí o akreditaci studijního programu“ v bodě 3.5. Předseda NAÚ prof. Labík
informoval, že v případě schválení tohoto a dalšího (ad 3) materiálu dojde pomocí odkazů
v textu k jejich provázání.


Usnesení č. 7/2017:
Rada NAÚ stanovuje v souladu s § 83c odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
navržené postupy a metody pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního
programu.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Místopředseda Rady JUDr. Barančík uvedl, že je třeba respektovat specifika některých oblastí
vzdělávání, a to i vzhledem k požadavkům, které vyžadují příslušné evropské nebo národní
odborné autority a proto požádal příslušné členy Rady – zpravodaje pro dané oblasti
o přípravu doplňujících podkladů ke schválenému materiálu, ve kterých by tato specifika byla
zohledněna.
Ad 3 Doporučené postupy pro přípravu studijních programů
Bod programu uvedl místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. Materiál „Doporučené postupy pro
přípravu studijních programů“ vznikl mimo jiné v reakci na novelu zákona o vysokých
školách, která již neumožňuje členění studijních programů na studijní obory a tím ani
dosavadní podobu tzv. dvouoborového studia. Materiál byl zpracován na základě četných
jednání s orgány reprezentace vysokých škol, asociacemi děkanů a předchozích diskusí členů
Rady NAÚ na jejím listopadovém zasedání a v příslušné komisi Rady. Dokument nabízí
možné koncepce studijních programů, které byly doposud realizovány díky členění na studijní
obory. Doporučené postupy pro přípravu studijních programů zohledňují možnosti tvorby
studijních programů se specializacemi, model sdruženého studia i různých variant studijních
programů zaměřených na vzdělávání a přípravu k profesi učitele (s respektováním standardů
MŠMT jako příslušného uznávacího orgánu). Pro dostudování studentů ve stávajících
studijních programech, kterým skončí akreditace, lze využít možnost samostatného studijního
plánu v rámci nově akreditovaného studijního programu. Členové Rady NAÚ a hosté
diskutovali o předloženém materiálu.


Usnesení č. 8/2017:
Rada NAÚ schvaluje navržené „Doporučené postupy pro přípravu studijních programů“.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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Ad 4 Informace o přípravě metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádosti
o institucionální akreditaci a o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem
Předseda NAÚ prof. Labík informoval o průběhu přípravy metodických materiálů pro
přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem. Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek podal informaci o průběhu přípravy
metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádosti o institucionální akreditaci. Oba
materiály jsou nyní v připomínkovém řízení s orgány reprezentace vysokých škol.
Po obdržení připomínek proběhne jednání o jejich vypořádání a jednání příslušných
pracovních komisí nad výslednou podobou materiálů.

Ad 5 Diskuse o postupu NAÚ ve věci kontrolních zpráv vyžádaných Akreditačních
komisí a o informacích vysokých škol o změnách ve studijních programech
Ředitel Kanceláře NAÚ PhDr. Smrčka blíže představil dřívější praxi Akreditační komise,
která v rámci následných procedur vedoucích ke zlepšování kvality akreditovaných činností
vyžadovala od vysokých škol v určené lhůtě předložení kontrolních zpráv o naplňování
doporučení Akreditační komise. Rovněž byla zavedena pravidla pro informování Akreditační
komise o podstatných změnách ve studijních programech. Dříve vyžádané kontrolní zprávy
a informace o změnách ve studijních programech nyní předkládají vysoké školy NAÚ.
Obdržené kontrolní zprávy a informace o změnách ve studijních programech posoudí
zpravodajové pro jednotlivé oblasti vzdělávání a projedná je Rada NAÚ na dalším zasedání.
Předseda NAÚ prof. Labík uvedl, že se v dohledné době předpokládá zpracování uceleného
materiálu upřesňujícího informační povinnosti vysokých škol stanovené zákonem o vysokých
školách – jde zejména o vymezení podstatných změn v akreditovaných činnostech, které je
vysoká škola povinna oznamovat podle § 85 zákona o vysokých školách.
Ad 6 Informace o průběhu výzvy č. 1/2017 pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů
Ředitel Kanceláře NAÚ PhDr. Smrčka uvedl, že Seznam hodnotitelů zahrnující osoby
vybrané v předchozí výzvě v roce 2016, které udělily svůj souhlas s působením v hodnoticích
komisích, byl zveřejněn na webových stránkách NAÚ. Dne 15. února 2017 uplynula lhůta pro
podávání návrhů pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů ve výzvě č. 1/2017, která cílila na
konkrétní kategorie kandidátů ve vybraných oblastech, v nichž nebyla kapacita naplněna
v předchozí výzvě. Obdržené návrhy osob budou zaslány zpravodajům pro příslušné oblasti
vzdělávání, kteří před předložením Radě NAÚ ke schválení projednají svůj výběr
s Předsednictvem NAÚ.
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Ad 7 Podněty k zahájení správních řízení
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. NAÚ obdržel od některých
vysokých škol podněty k zahájení řízení z moci úřední ke zrušení omezení akreditace
spočívajícího v zákazu přijímat ke studiu další uchazeče, o nichž dříve pravomocně rozhodlo
MŠMT na základě stanoviska Akreditační komise. Pro zahájení řízení z moci úřední je podle
čl. 13 odst. 5 Statutu NAÚ nezbytné, aby se na tom usnesla Rada NAÚ. U zahájených řízení
bude neprodleně jmenována hodnoticí komise, která daný podnět ke zrušení omezení
akreditace posoudí v souladu se Statutem NAÚ. O zrušení omezení akreditace studijního
programu následně v souladu s § 83c odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona o vysokých školách
a v návaznosti na čl. II bod 4 novely zákona o vysokých školách rozhodne Rada NAÚ.
Zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání podrobně informovali o jednotlivých studijních
programech, jichž se podněty týkaly, důvodech omezení jejich akreditace MŠMT a o obsahu
podnětů zaslaných vysokými školami. K jednotlivým podnětům proběhla mezi členy Rady
NAÚ diskuse, ve které bylo konstatováno, že řízení by měla být zahajována vždy, není-li
podnět ve vztahu k důvodům, které vedly k předchozímu omezení akreditace, zjevně
neopodstatněný.


Usnesení č. 9/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4
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, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje řízení ke zrušení omezení
akreditace bakalářského studijního programu Informatika se studijním oborem
Ekonomická informatika uskutečňovaného Evropským polytechnickým institutem, s.r.o.
P: 13
Neschváleno.



K: 7

Pro: 0

Proti: 13

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4
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, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje řízení ke zrušení omezení
akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním
oborem Bezpečnostní studia uskutečňovaného Univerzitou Jana Amose Komenského
Praha s.r.o.
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P: 13
Schváleno.


K: 7

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 11/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4
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, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje řízení ke zrušení omezení
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management
se studijním oborem Informační technologie a management uskutečňovaného Bankovním
institutem vysokou školou, a.s.
P: 13
Schváleno.



K: 7

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4
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, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje řízení ke zrušení omezení
akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management
uskutečňovaného B.I.B.S., a.s.
P: 13
Schváleno.



K: 7

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4
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, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje řízení ke zrušení omezení
akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijními
obory Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb, Marketing a management,
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Účetnictví a finanční řízení podniku uskutečňovaného Soukromou vysokou školou
ekonomickou Znojmo s.r.o.
P: 12
Schváleno.


K: 7

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 14/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4
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, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje řízení ke zrušení omezení
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika
a správa se studijním oborem Evropská hospodářskosprávní studia uskutečňovaného
Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
P: 13
Neschváleno.



K: 7

Pro: 0

Proti: 9

Zdržel se: 4

Usnesení č. 15/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4
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, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje řízení ke zrušení omezení
akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním
oborem Manažerská studia – řízení lidských zdrojů uskutečňovaného Univerzitou Jana
Amose Komenského Praha s.r.o.
P: 13
Schváleno.



K: 7

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 16/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4
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, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
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o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje řízení ke zrušení omezení
akreditace bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia se
studijním oborem Sociální a mediální komunikace uskutečňovaného Univerzitou Jana
Amose Komenského Praha s.r.o.
P: 13
Schváleno.

K: 7

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8 Různé
a) Předseda NAÚ prof. Labík a Ředitel Kanceláře NAÚ PhDr. Smrčka informovali, že
MŠMT předalo NAÚ dvě žádosti o udělení státního souhlasu s působením jako
vysoká škola, k nimž má NAÚ podle § 39 odst. 6, § 83 odst. 2 písm. g) a v souladu
s § 83 odst. 2 písm. f) zákona o vysokých školách povinnost vydat stanovisko. Pro
posouzení žádostí budou jmenovány hodnoticí komise.
b) Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval o připravovaných školeních
hodnotitelů. Přesný program školení bude diskutován na březnovém zasedání Rady
NAÚ a první školení proběhnou v dubnu 2017. Předpokládá se účast zpravodajů na
školení hodnotitelů v jim příslušných oblastech vzdělávání.
c) Ředitel Kanceláře NAÚ PhDr. Smrčka podal informaci o jednání Přezkumné komise
NAÚ, na kterém schválila svůj jednací řád a projednala odvolání Vysoké školy
ekonomické v Praze proti usnesení Rady NAÚ o přerušení projednávání žádosti
o akreditaci habilitačního řízení v oboru Regionální a správní vědy.
d) Předseda NAÚ prof. Labík informoval, že na základě pozvání ze strany vysokých škol
nadále probíhají návštěvy členů Rady NAÚ na jednotlivých vysokých školách za
účelem bezprostřední výměny aktuálních informací. V nejbližší době jsou plánovány
návštěvy na TU, uměleckých vysokých školách, OU, UTB a VŠCHT.
e) Předseda NAÚ prof. Labík informoval o plánovaném jednání s předsednictvem RVVI,
které se bude týkat využití výsledků hodnocení vědy a výzkumu pro účely akreditací.
Pro tento účel by bylo vhodné, aby registrované výstupy vědecké činnosti byly
přiřazovány k oblastem vzdělávání.
f) Člen Rady NAÚ MUDr. Fontana podal informaci o setkání se zástupci České asociace
doktorandů a Studentské komory Rady vysokých škol, jehož předmětem byly
možnosti standardizace doktorského studia.
g) Příští zasedání Rady NAÚ se uskuteční ve dnech 22. – 23. března 2017 jako výjezdní.

Předseda NAÚ poděkoval přítomným a ukončil jednání.
Zapsala: Martina Vidláková, MSc.
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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