Zápis ze 4. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 20. dubna 2017
Přítomni:

Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík,
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, prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr
doc. Jitka Němcová (ČKR), prof. Milan Pospíšil (RVŠ), Mgr. Karolína Gondková
(MŠMT) – při projednávání bodů 8 a 9 nebyli hosté přítomni
Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Jiří Smrčka, PhDr. Eva Hajduková, PhDr. Petr
Novák a Mgr. Dita Tarbajová – při projednávání bodů 8 a 9 přítomen pouze
zapisovatel a osoba pověřená sepsáním protokolu o hlasování

Ad 1 Zahájení, schválení programu
Předseda NAÚ prof. Labík zahájil jednání a přivítal přítomné na čtvrtém zasedání Rady NAÚ
v roce 2017. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1. Zahájení a schválení programu
2. Metodika pro přípravu žádostí o institucionální akreditaci
3. Metodika pro přípravu žádostí o udělení státního souhlasu (část týkající se návrhů studijních
programů)
4. Etický kodex NAÚ
5. Informace o školení hodnotitelů
6. Příprava vyhlášení výzvy č. 2/2017 pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů a změna
podmínek týkající se studentů
7. Metodika pro přípravu a hodnocení žádostí o vydání stanoviska k typu vysoké školy
8. Správní řízení
9. Projednání kontrolních zpráv a informací vysokých škol o změnách v akreditovaných
činnostech
10. Různé


Usnesení č. 24/2017:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 14 Kvorum (K): 8
Pro: 14
Schváleno.

Ad 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Metodika pro přípravu a hodnocení žádostí o institucionální akreditaci

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek shrnul postup zpracovávání a projednávání metodických
materiálů pro přípravu a hodnocení žádostí o institucionální akreditaci. Tyto materiály obsahují
doporučenou podobu žádosti o institucionální akreditaci a respektují standardy pro institucionální
akreditaci stanovené nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace 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
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o předložených metodických materiálech. V rámci diskuse došlo k dílčí formulační úpravě
předložených materiálů.


Usnesení č. 25/2017:
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 žádostí o institucionální akreditaci.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 3 Metodika pro přípravu žádosti o udělení státního souhlasu (část týkající se návrhů
studijních programů)
Předseda NAÚ prof. Labík informoval o postupu zpracovávání a projednávání metodických
materiálů pro přípravu a hodnocení žádosti o udělení státního souhlasu k oprávnění působit jako
soukromá vysoká škola. Uvedený metodický materiál vznikl ve spolupráci s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. NAÚ připravil tu část metodických materiálů, která se týká návrhů
studijních programů.


Usnesení č. 26/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle čl. 3 odst. 1 písm. i) Statutu
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 17. října 2016 pod č. 923 schvaluje doporučené postupy a metody pro přípravu
části žádosti o udělení státního souhlasu týkající se návrhů studijních programů.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 4

Etický kodex NAÚ

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík představil návrh Etického kodexu NAÚ. Návrh má obecný
charakter a zdůrazňuje zejména transparentnost v činnosti NAÚ. V návrhu jsou zohledněny
připomínky vznesené členy Rady a Přezkumné komise NAÚ. Členové Rady NAÚ následně
diskutovali o předloženém návrhu etického kodexu.


Usnesení č. 27/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle čl. 3 odst. 1 písm. p) Statutu
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 17. října 2016 pod č. 923 schvaluje Etický kodex Národního akreditačního
úřadu pro vysoké školství.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 5 Informace o školení hodnotitelů
Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval členy Rady NAÚ o stavu příprav školení
vybraných hodnotitelů. Školení se uskuteční v několika cyklech ve dnech 24. – 27. dubna 2017
v budově MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Cílem školení bude
seznámení hodnotitelů s právními předpisy a metodickými materiály pro akreditace studijních
programů a habilitačních a profesorských řízení (pro institucionální akreditaci se předpokládá
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uspořádání speciálního školení). Školení bude sestávat ze tří částí – procesní části, legislativní části
a části věnované standardům pro akreditace ve vysokém školství. Každou část uvede krátká
prezentace, po které bude následovat diskuse a odpovědi na dotazy hodnotitelů. Školení proběhne
za aktivní účasti zpravodajů pro příslušnou oblast vzdělávání. Další školení hodnotitelů se
předpokládá 3. a 11. května 2017.
Ad 6 Příprava vyhlášení výzvy č. 2/2017 pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů a změna
podmínek týkající se studentů
Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval o přípravě výzvy č. 2/2017 a o úpravě podmínek
pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Ve srovnání s podmínkami předchozí výzvy (č. 1/2017)
došlo k úpravě kritérií výběru v kategorii hodnotitelů z řad studentů vysokých škol. Přítomní
zástupci reprezentací vysokých škol vyjádřili s úpravami souhlas.


Usnesení č. 28/2017:
Rada NAÚ schvaluje Podmínky pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Podmínky pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů a výzva k předkládání návrhů budou
zveřejněny na internetových stránkách NAÚ.
Ad 7 Metodika pro přípravu a hodnocení žádostí o vydání stanoviska k typu vysoké školy
Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o zpracování návrhu metodického materiálu pro
přípravu a hodnocení žádostí o vydání stanoviska k typu vysoké školy. Upozornil, že univerzitní
vysoká škola se od neuniverzitní liší tím, že může uskutečňovat doktorský studijní program a členit
se na fakulty. Návrh metodického materiálu obsahuje požadované náležitosti žádosti vysoké školy
o vydání stanoviska, kritéria pro hodnocení žádosti a pravidla pro sestavení komise pro posouzení
žádosti. Členové Rady NAÚ a hosté následně diskutovali o předloženém návrhu metodického
materiálu. V rámci diskuse došlo k úpravě předloženého materiálu – doplnění o požadavek
předkládat nejen strategický záměr vysoké školy, ale rovněž také výroční zprávy za stanovený počet
let (formou odkazu).


Usnesení č. 29/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle čl. 3 odst. 1 písm. i) Statutu
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 17. října 2016 pod č. 923 schvaluje doporučené postupy a metody pro přípravu
a hodnocení žádostí o vydání stanoviska k typu vysoké školy.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 8 Správní řízení
Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o zpětvzetí žádosti Univerzity Karlovy o udělení
akreditace oboru habilitačního řízení Informační věda ze dne 29. září 2016. Žádost byla podána již
za účinnosti novely zákona o vysokých školách a neobsahovala veškeré náležitosti stanovené
ustanovením § 82 odst. 2 zákona o vysokých školách pro předkládání žádostí o akreditaci oborů
habilitačního řízení, proto předseda NAÚ vyzval dne 10. října 2016 Univerzitu Karlovu k doplnění
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žádosti o udělení akreditace. Univerzita Karlova požádala dne 30. března 2017 o zpětvzetí žádosti
o udělení akreditace výše uvedenému oboru habilitačního řízení. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo
správní řízení o dané žádosti zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.


Usnesení č. 30/2017:
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 Univerzity Karlovy ze dne 23. září 2016 o udělení akreditace oboru
habilitačního řízení Informační věda pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity
Karlovy.
P: 14
K: 8
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 2
Schváleno.

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o řízeních předaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve věcech žádostí o akreditaci oborů habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem. Jelikož dne 1. září 2016 nabyla účinnosti novela zákona
o vysokých školách, kterou ministerstvo pozbylo svou příslušnost rozhodovat o žádostech vysokých
škol týkajících se akreditací, předalo ministerstvo správní řízení vedené s vysokými školami
ohledně žádostí o udělení akreditace NAÚ k dokončení. U žádostí o udělení akreditace oborům
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem přistoupil předseda NAÚ k přerušení řízení
a vyžádal si od vysokých škol doplnění žádostí v souladu s novelizovaným zákonem o vysokých
školách a to v termínu do 27. března 2017. Česká zemědělská univerzita v Praze, Ostravská
univerzita a Vysoká škola ekonomická v Praze požadované náležitosti žádostí v dané lhůtě
nedoplnily, ani nepožádaly o prodloužení lhůty k jejímu doplnění. Předsednictvo NAÚ proto
navrhlo správní řízení o dané žádosti u daných vysokých škol zastavit podle § 66 odst. 1 písm. c)
správního řádu pro neodstranění podstatné vady žádosti.


Usnesení č. 31/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. c)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem
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, 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 České zemědělské univerzity v Praze ze dne 20. července
2015 o udělení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Informační management pro uskutečňování Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské
univerzity v Praze.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 32/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. c)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem
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, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
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školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, zastavuje řízení o žádosti Ostravské univerzity ze dne 17. dubna 2015 o udělení
akreditace oboru habilitačního řízení Aplikovaná informatika pro uskutečňování
Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.


Usnesení č. 33/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. c)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem
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, 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 Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 15. června 2015
o udělení akreditace oboru habilitačního řízení Regionální a správní vědy pro uskutečňování
Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 9 Projednání kontrolních zpráv a informací vysokých škol o změnách v akreditovaných
činnostech
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík. Rada NAÚ projednala kontrolní
zprávy vzešlé z činnosti Akreditační komise a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování
akreditovaných činností, které byly NAÚ předloženy v období od 1. září 2016 do 31. března 2017.
Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval o expertním posouzení kontrolní zprávy
Evropského polytechnického institutu, s.r.o. Akreditační komise na svém zasedání č. 5/2015
konstatovala závažné nedostatky v personálním zabezpečení bakalářského studijního programu
Informatika se studijním oborem Informační technologie uskutečňovaného Evropským
polytechnickým institutem, s.r.o., a navrhla omezení akreditace. Ministerstvo následně požádalo
vysokou školu o vyjádření k návrhu Akreditační komise. Vysoká škola dne 12. ledna 2016
předložila ministerstvu své vyjádření, které ministerstvo obratem postoupilo Akreditační komisi
k projednání. Akreditační komise projednala vyjádření vysoké školy na svém zasedání č. 1/2016,
přičemž již nadále netrvala na svém návrhu na omezení akreditace. Současně požadovala předložit
do 31. ledna 2017 kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního oboru, proběhlých
habilitačních řízení vyučujících a garantovi studijního oboru, který umožní perspektivu rozvoje
studijního oboru. Vysoká škola kontrolní zprávu předložila dne 27. ledna 2017.
Na základě expertního posouzení uvedené kontrolní zprávy bylo zpravodajem navrženo zahájení
správního řízení z moci úřední o omezení akreditace shora uvedeného studijního programu s jeho
studijním oborem. Zdůvodnění: 1) garant studijního oboru je v poměrně vysokém věku a v rámci
vysoké školy za něj neexistuje perspektivní kvalifikovaná náhrada, 2) v hodnoceném období
nedošlo ke zlepšení personálního zabezpečení studijního oboru a slibovaná opatření (zejména
obměna nástupem generace mladších perspektivních pracovníků) směřující k zajištění perspektivy
rozvoje studijního oboru nebyla realizována.
Pro zahájení řízení z moci úřední je podle čl. 13 odst. 5 Statutu NAÚ nezbytné, aby se na tom
usnesla Rada NAÚ. U zahájeného řízení bude neprodleně jmenována hodnoticí komise, která daný
podnět k omezení akreditace posoudí v souladu se Statutem NAÚ. O omezení akreditace studijního
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programu následně v souladu s § 83c odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách
a v návaznosti na čl. II bod 4 novely zákona o vysokých školách rozhodne Rada NAÚ.


Usnesení č. 34/2017:
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 2 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 o omezení akreditace bakalářského studijního programu Informatika se
studijním oborem Informační technologie uskutečňovaného Evropským polytechnickým
institutem, s.r.o.
P: 13
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno.
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Usnesení č. 35/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola

Fakulta

Studijní program

Typ

Studijní obor

Vysoká škola
ekonomická v Praze

Fakulta managementu
v Jindřichově Hradci

Ekonomika a
management

Bc.

Management
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Vyžádáno na
zasedání AK
01-16

Obsah
velké množství vyučovaných
profilujících předmětů, ve kterých
jejich vyučující nepublikují
k přednášenému předmětu (z
povinných předmětů např.
Ekonomie pro manažery,
Ekonomika, Management –
vyučující má 0,5 úvazek a poslední
publikace v roce 2008,
Management projektu, Manažerské
dovednosti, Právo pro manažery,
Marketing; z povinně volitelných
pak Finanční management,
Management lidských zdrojů II.,
Marketingová komunikace a
marketingový výzkum)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86
odst. 1 zákona o vysokých
školách konstatuje nedostatky
v personálním zabezpečení
studijního programu a
související tvůrčí, resp.
vědecké činnosti a vyzývá
školu k jejich odstranění.
Zdůvodnění: Počet nových
publikací nelze považovat za
dostatečný, mj. proto, že jde o
kolektivní publikace
pracovníků vykazované
jednotlivými vyučujícími po
částech. Velmi často jsou
uváděny publikace, které byly
publikovány na konferencích
nezařazených v příslušných
databázích. Vyučující
předmětu Ekonomie pro
manažery nepublikují k
přednášenému předmětu.
Vyučující předmětu Právo pro
manažery nevykazuje od r.
2015 žádnou novou publikaci.
Vyučující předmětu
Management lidských zdrojů
II vykazují pouze jedinou
novou publikaci –
spoluautorství článku
v časopise nehodnoceném
podle aktuální Metodiky
hodnocení výsledků
výzkumných organizací.
Spoluautorem je vyučující,

který má nízký úvazek. Rada
NAÚ požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění
uvedených nedostatků do 31.
1. 2018.

P: 13
K: 8
Schváleno.


Pro: 12

Zdržel se: 1

Proti: 0

Usnesení č. 36/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola

Fakulta

Studijní program

Typ

Studijní obor

Západočeská
univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných
věd

Stavební inženýrství

NMgr.

Stavitelství

P: 13
K: 8
Schváleno.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

8

Vyžádáno na
zasedání AK
01-16

Obsah

Závěry NAÚ

garant z hlediska perspektivy
rozvoje studijního oboru

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. Zdůvodnění:
Vysoké škole se nedaří získat
perspektivní náhradu za
stávajícího garanta, který je
vyššího věku. Bylo sice
zahájeno habilitační řízení
jednoho ze současných
vyučujících, s nímž vysoká
škola do budoucna počítá na
místo garanta, avšak řízení
dosud nebylo dokončeno.
Rada požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění
uvedených nedostatků do 30.
6. 2018.



Usnesení č. 37/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola

Studijní program

Typ

Studijní obor

Univerzita Jana
Amose Komenského
s. r. o.

Pedagogika

NMgr.

Andragogika

Univerzita Jana
Amose Komenského
s. r. o.

Specializace v
pedagogice

Bc.

Fakulta

Vyžádáno na
zasedání AK
01-14

Obsah

Závěry NAÚ

aktuální personální zajištění
navazujícího magisterského
studijního oboru Andragogika a
bakalářského studijního oboru
Vzdělávání dospělých (přehled
vyučujících a jejich výuky v těchto
oborech), počet studentů
(přijatých i studujících ve vyšších
ročnících)

Vzdělávání
dospělých

01-14

aktuální personální zajištění
navazujícího magisterského
studijního oboru Andragogika a
bakalářského studijního oboru
Vzdělávání dospělých (přehled
vyučujících a jejich výuky v těchto
oborech), počet studentů
(přijatých i studujících ve vyšších
ročnících)výuky u těchto oborů),
počtu studentů (přijatých i
studujících ve vyšších ročnících)
personální zabezpečení včetně
nového garanta studijního oboru

Rada NAÚ žádá doplnění
kontrolní zprávy o údaje o
personálním zajištění
studijního oboru pro rok
2018/2019 (v rozsahu příloh BIIa a C-I žádosti o akreditaci) a
o výsledky tvůrčí práce
osobností, které profilují daný
studijní obor za roky 2015 a
2016, do 31. 5. 2017.
Rada NAÚ žádá doplnění
kontrolní zprávy o údaje o
personálním zajištění
studijního oboru pro roky
2017/2018 a 2018/2019 (v
rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci) do 31. 5.
2017.

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních
studií

Pedagogika

Dr.

Pedagogika

04-13

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních
studií

Specializace v
pedagogice

Bc.

Pedagogika
předškolního věku

04-14

výzkumná činnost ve studijním
oboru

Ekonomika a
management

Bc.

Komunikace a
lidské zdroje

03-16

údaje o všech závazcích
převzatých společností Vysoká
škola ekonomie a managementu,
a.s., zejména informace o

Vysoká škola
ekonomie a
managementu, a. s.

9

Rada NAÚ žádá doplnění
kontrolní zprávy o údaje o
personálním zajištění (v
rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci) do 31. 5.
2017.
Rada NAÚ žádá doplnění
kontrolní zprávy o údaje o
tvůrčí činnosti za roky 2015 a
2016, které přesahují
institucionální rozměr (tj. jsou
financovány z externích
zdrojů), do 31. 5. 2017.
Rada NAÚ žádá doplnění
kontrolní zprávy o informaci,
zda došlo ke změnám
v personálním zabezpečení, a

uzavřených pracovněprávních
vztazích se všemi garanty a všemi
vyučujícími ve studijních
programech
údaje o všech závazcích
převzatých společností Vysoká
škola ekonomie a managementu,
a.s., zejména informace o
uzavřených pracovněprávních
vztazích se všemi garanty a všemi
vyučujícími ve studijních
programech
údaje o všech závazcích
převzatých společností Vysoká
škola ekonomie a managementu,
a.s., zejména informace o
uzavřených pracovněprávních
vztazích se všemi garanty a všemi
vyučujícími ve studijních
programech
údaje o všech závazcích
převzatých společností Vysoká
škola ekonomie a managementu,
a.s., zejména informace o
uzavřených pracovněprávních
vztazích se všemi garanty a všemi
vyučujícími ve studijních
programech
personální zabezpečení v rozsahu
formulářů C a G žádosti o
akreditaci

případné změny (včetně změn
v rozsahu úvazků)
konkretizovat, do 31. 5. 2017.

Rada NAÚ žádá doplnění
kontrolní zprávy o údaje o
o personálním zabezpečení
jednotlivých studijních oborů (v
rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci) do 31. 5.
2017.
dtto

Vysoká škola
ekonomie a
managementu, a. s.

Ekonomika a
management

Bc.

Marketing

03-16

Vysoká škola
ekonomie a
managementu, a. s.

Ekonomika a
management,
Economics and
Management

Bc.

Podniková
ekonomika,
Business
Economics

03-16

Vysoká škola
ekonomie a
managementu, a. s.

Ekonomika a
management,
Economics and
Management

NMgr.

Management firem,
Corporate
management

03-16

Vysoká škola
ekonomie a
managementu, o. p.
s.
Vysoká škola finanční
a správní, a. s.

Ekonomika a
management

Bc.

Komunikace a
lidské zdroje

03-15

Právní specializace

Bc.

Kriminalisticko
právní specializace

02-15

personální zabezpečení studijního
oboru

Vysoká škola finanční
a správní, a. s.

Aplikovaná
informatika

Bc.

Aplikovaná
informatika

01-16

údaje o všech závazcích
převzatých společností Scamandr,
a.s., zejména předmětová skladba
studijních plánů všech studijních
oborů v rozsahu formuláře C
žádosti o akreditaci studijního

10

dtto

dtto

dtto

dtto

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

Aplikovaná
informatika
Bezpečnostně
právní studia
Bezpečnostně
právní studia
Marketingová
komunikace,
Marketing
Communication
Marketingová
komunikace,
Marketing
Communication
Řízení podniku a
podnikové finance,
Business
Management and
Corporate Finance
Řízení podniku a
podnikové finance,
Business
Management and
Corporate Finance
Bankovnictví

01-16

programu, informace o garantech
studijních oborů, přehled
vyučujících se standardně
požadovanými údaji v rozsahu
formuláře G žádosti o akreditaci
studijních programů, včetně
informace o zabezpečení výuky
na všech pracovištích (tj. i
pracovištích mimo sídlo vysoké
školy), na kterých bude probíhat
vzdělávací činnost nově vzniklé
společnosti
dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

Dr.

Finance a finanční
služby
Finance

01-16

dtto

dtto

Bc.

Pojišťovnictví

01-16

dtto

dtto

NMgr.

Pojišťovnictví

01-16

dtto

dtto

Aplikovaná
informatika
Bezpečnostně
právní studia
Bezpečnostně
právní studia
Ekonomika a
management,
Economics and
Management
Ekonomika a
management,
Economics and
Management
Ekonomika a
management,
Economics and
Management

NMgr.

Vysoká škola finanční
a správní, a. s.

Ekonomika a
management,
Economics and
Management

NMgr.

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

Hospodářská
politika a správa
Hospodářská
politika a správa
Hospodářská
politika a správa
Hospodářská
politika a správa
Hospodářská

Bc.

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

Bc.
NMgr.
Bc.

NMgr.

Bc.

NMgr.

11

dtto

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

politika a správa
Hospodářská
politika a správa
Hospodářská
politika a správa
Právní specializace

Vysoká škola finanční
a správní, a. s.

P: 13
K: 8
Schváleno.



Pro: 13

Bc.

Veřejná správa

01-16

dtto

dtto

MMgr.

Veřejná správa

01-16

dtto

dtto

Bc.

Kriminalisticko
právní činnost
Kriminalisticko
právní specializace
Kriminalisticko
právní specializace
Právo v podnikání

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

Právní aspekty
podnikání
Právo ve veřejné
správě
Právní aspekty
veřejné správy
Právo v podnikání

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

Sociální právní
činnost
Veřejná správa

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

Soudní a notářská
administrativní
činnost
Kriminalisticko
právní činnost

01-16

dtto

dtto

01-16

dtto

dtto

Obsah

Závěry NAÚ

posílení výuky biomedicíny ve

Rada NAÚ bere kontrolní

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

NMgr.

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

NMgr.

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

NMgr.

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

Bc.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 38/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola

Fakulta

Studijní program

Typ

Studijní obor

České vysoké učení

Fakulta

Biomedicínská a

NMgr.

Přístroje a metody

12

Vyžádáno na
zasedání AK
01-16

technice v Praze

biomedicínského
inženýrství

klinická technika,
Biomedical and
Clinical Technology

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích
Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro
střední školy

NMgr.

Filozofická fakulta

Učitelství pro
střední školy

NMgr.

Fakulta sportovních
studií

Tělesná výchova a
sport,
Physical Educationa
and Sport
Mezinárodní
teritoriální studia

NMgr.

Metropolitní univerzita
Praha, o.p.s.

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.
ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.

studijním plánu a zařazení
problematiky biomedicíny do
přijímacího řízení

zprávu na vědomí.

05-14

úpravy modelu oborově učitelské
a obecně učitelské přípravy

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Učitelství českého
jazyka a literatury
pro střední školy
Aplikovaná
kineziologie,
Applied Kinesiology

05-14

úpravy modelu oborově učitelské
a obecně učitelské přípravy

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

04-14

realizace výuky ve studijním oboru
a tvůrčí a výzkumná činnost

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

NMgr.

Evropská studia a
veřejná správa

01-16

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Ekonomika a
management

Bc.

05-15

Ekonomika a
management

NMgr.

Podniková
ekonomika a řízení
lidských zdrojů
Podniková
ekonomika a
management
provozu

rozvrhy (včetně jmen vyučujících
jednotlivých předmětů) pro
všechna pracoviště, kde je výuka
uskutečňována
personální zabezpečení studijního
oboru

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Toxikologie a
analýza škodlivin
Porodní asistentka

05-14

Andragogika a
personální řízení
(dvouoborové)
Andragogika a
personální řízení
(jednooborové)
Japonská studia
(dvouoborové)

01-15

personální zabezpečení (v
rozsahu formulářů C a G žádosti o
akreditaci) a rozvrhy (s uvedením
jmen vyučujících jednotlivých
předmětů) týkajících se výuky
v nové pobočce školy (poté, co
bude výuka v pobočce školy
zahájena)
personální zabezpečení studijního
oboru a úpravy studijního plánu
personální zabezpečení odborníky
z řad porodních asistentek
personální zabezpečení studijního
oboru, včetně garanta

01-15

personální zabezpečení studijního
oboru, včetně garanta

dtto

05-13

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Japonská studia

05-13

odborná publikační činnost a
kariérní růst mladých kmenových
pracovníků
odborná publikační činnost a

Univerzita Hradec
Králové
Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Chemie

Bc.

1. lékařská fakulta

Porodní asistence

Bc.

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Pedagogika

NMgr.

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Pedagogika

NMgr.

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Filologie

NMgr.

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Filologie

NMgr.

pro biomedicínu,
Instruments and
Methods for
Biomedicine
Učitelství dějepisu
pro střední školy

13

02-16

05-14

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.
Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.
Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

dtto

(jednooborové)
Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Epidemiologie

NMgr.

Sociální
epidemiologie

04-14

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Chemie,
Chemistry

Bc.

02-12

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Chemie,
Chemistry

NMgr.

Univerzita obrany

Fakulta vojenských
technologií

Vojenské
technologie,
Military Technology

Dr.

Univerzita obrany

Fakulta vojenských
technologií

Vojenské
technologie,
Military Technology

Dr.

Chemie životního
prostředí,
Environmental
Chemistry
Chemie životního
prostředí,
Environmental
Chemistry
Dopravní stroje a
zařízení,
Transport
Machinery and
Equipment
Elektronické
systémy a zařízení,
Electronic Systems
and Devices

Univerzita obrany

Fakulta vojenských
technologií

Vojenské
technologie,
Military Technology

Dr.

03-15
(01-13)

Univerzita obrany

Fakulta vojenských
technologií

Vojenské
technologie,
Military Technology

Dr.

Komunikační a
informační systémy,
Communication and
Information
Systems
Letecká a raketová
technika,
Aircraft and Rocket
Technology

Univerzita obrany

Fakulta vojenských
technologií

Vojenské
technologie,
Military Technology

Dr.

03-15
(01-13)

Univerzita obrany

Fakulta vojenských
technologií

Vojenské
technologie,
Military Technology

Dr.

Materiálové a
technologické
inženýrství,
Materials and
Technological
Engineering
Technická
kybernetika a
mechatronika,
Engineering
Cybernetics and

14

kariérní růst mladých kmenových
pracovníků
publikační činnost vyučujících
v předmětech, které mají
zajišťovat
personální zabezpečení studijního
oboru

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.
Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

02-12

personální zabezpečení studijního
oboru

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

01-13

publikační aktivita pracoviště (0315 vyžádáno přepracování zprávy
tak, aby z ní byly jasné dílčí
publikační aktivity jednotlivých
oborů)
publikační aktivita pracoviště
(03-15 vyžádáno přepracování
zprávy tak, aby z ní byly jasné
dílčí publikační aktivity
jednotlivých oborů)
publikační aktivita pracoviště
(03-15 vyžádáno přepracování
zprávy tak, aby z ní byly jasné
dílčí publikační aktivity
jednotlivých oborů)
publikační aktivita pracoviště
(03-15 vyžádáno přepracování
zprávy tak, aby z ní byly jasné
dílčí publikační aktivity
jednotlivých oborů)
publikační aktivita pracoviště
(03-15 vyžádáno přepracování
zprávy tak, aby z ní byly jasné
dílčí publikační aktivity
jednotlivých oborů)

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

publikační aktivita pracoviště
(03-15 vyžádáno přepracování
zprávy tak, aby z ní byly jasné
dílčí publikační aktivity
jednotlivých oborů)

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

03-15
(01-13)

03-15
(01-13)

03-15
(01-13)

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Mechatronics
Vojenská geografie
a meteorologie,
Military Geography
and Meteorology

Univerzita obrany

Fakulta vojenských
technologií

Vojenské
technologie,
Military Technology

Dr.

Univerzita obrany

Fakulta vojenských
technologií

Vojenské
technologie,
Military Technology

Dr.

Vojenské stavby,
Military Structures

03-15
(01-13)

Univerzita obrany

Fakulta vojenských
technologií

Vojenské
technologie,
Military Technology

Dr.

Zbraně a munice,
Weapons and
Ammunition

03-15
(01-13)

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních
studií

Filologie,
Philology

Bc.

05-13

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních
studií

Filologie

Bc.

Anglický jazyk pro
manažerskou praxi,
English for
Business
Administration
Německý jazyk pro
manažerskou praxi

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Chemie a
technologie
materiálů
Bezpečnostní
management v
regionech
Informační
technologie,
Information
Technology

NMgr.

Materiálové
inženýrství

01-15

Vysoká škola
regionálního rozvoje,
s. r. o.
Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta informačních
technologií

Západočeská
univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných
věd

Aplikované vědy a
informatika

Dr.

Západočeská
univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných
věd

Inženýrská
informatika

Západočeská

Fakulta právnická

Právo a právní věda

Bc.

NMgr.

03-15
(01-13)

05-13

05-15

publikační aktivita pracoviště
(03-15 vyžádáno přepracování
zprávy tak, aby z ní byly jasné
dílčí publikační aktivity
jednotlivých oborů)
publikační aktivita pracoviště
(03-15 vyžádáno přepracování
zprávy tak, aby z ní byly jasné
dílčí publikační aktivity
jednotlivých oborů)
publikační aktivita pracoviště
(03-15 vyžádáno přepracování
zprávy tak, aby z ní byly jasné
dílčí publikační aktivity
jednotlivých oborů)
kariérní růst mladých kmenových
pracovníků a jejich odborné
publikační činnosti
v recenzovaných časopisech
vydávaných mimo UTB ve Zlíně
kariérní růst mladých kmenových
pracovníků a jejich odborné
publikační činnosti
v recenzovaných časopisech
vydávaných mimo UTB ve Zlíně
úpravy studijního plánu (posílení
výuky předmětů zaměřených na
kovové a oxidické materiály)
rozvrhy na zimní semestr pro
výuku v sídle vysoké školy a na
pobočce
personální zabezpečení a
publikační činnost vyučujících
v oblasti aplikovaného
managementu

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.
Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.
Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Management a
informační
technologie,
Management and
Information
Technologies
Aplikovaná
mechanika

05-14

05-12

personální složení školitelského
sboru

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Dr.

Informatika a
výpočetní technika

05-12

Rada NAÚ bere kontrolní
zprávu na vědomí.

Mgr.

Právo

03-13

publikační činnost školitelů a
publikační výstupy obhájených
disertačních prací
rozvrhy na letní semestr

15

Rada NAÚ bere kontrolní

s uvedením personálního
zabezpečení jednotlivých
předmětů

univerzita v Plzni

P: 13
K: 8
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

zprávu na vědomí. VŠ již
nadále nemusí předkládat
pravidelnou kontrolní zprávu
obsahující rozvrhy na
jednotlivé semestry. VŠ se
však současně upozorňuje na
informační povinnost dle § 85
písm. c) zákona o vysokých
školách).

Zdržel se: 0

Usnesení č. 39/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
Fakulta

Obor

Typ

Vyžádáno na
zasedání AK

Obsah

Závěry NAÚ

Filozofická fakulta

Psychologie práce a
organizace

H

03-16
(01-16,
04-15,
03-14)

personální zabezpečení oboru
včetně uvedení uskutečněných
habilitačních řízení za posledních
5 let (03-16 AK vzala zprávu na
vědomí, avšak upozornila, že
personální zabezpečení se od
zasedání AK 04-15 nezlepšilo; 0116 AK konstatovala nedostatky
v personálním zabezpečení
habilitačního řízení a požadovala
zjednání nápravy. Obor nebyl
garantován v souladu
s požadavky Standardů AK pro
posuzování žádostí o akreditace
oborů habilitačního řízení a řízení
ke jmenování profesorem;
04-15 vyžádáno doplnění o
informace o řešení pracovních
smluv současných garantů)

Rada NAÚ žádá doplnění
kontrolní zprávy o údaje
dokládající naplnění platných
standardů pro akreditace
oborů habilitačních řízení a
řízení ke jmenování
profesorem (v rozsahu příloh
A-G žádosti o akreditaci) do
31. 5. 2017.

Vysoká škola
Univerzita Karlova v
Praze

P: 12
K: 7
Schváleno.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 40/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
Univerzita Palackého
v Olomouci

Fakulta
Přírodovědecká fakulta

P: 13
K: 8
Schváleno.


Pro: 13

Studijní program
Geography

Proti: 0

Typ
NMgr.

Studijní obor
International Development Studies

Obsah
společné uskutečňování
s University of Auvergne a
University of Pavia

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá doplnění
kontrolní zprávy o informace o
obsahu studijních předmětů
(v čem se snížil rozsah a
požadavky na jednotlivé
předměty, aby bylo dosaženo
nového počtu kreditů;
v rozsahu příloh B-IIa a B-III
žádosti o akreditaci) a
akreditacích studijních
programů zahraničních
partnerů do 31. 7. 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 41/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
Slezská univerzita v
Opavě

Fakulta
Fakulta veřejných
politik v Opavě

Studijní program
Sociální politika a
sociální práce

Typ
Bc.

Studijní obor
Veřejná správa a regionální politika
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Obsah
změna garanta studijního
programu

Závěry NAÚ
Rada v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky
v personálním zabezpečení
studijního programu a vyzývá
vysokou školu k jejich
odstranění. Zdůvodnění:
Dosavadní garant studijního
programu ukončil s vysokou
školou pracovní poměr.
Vysoká škola dosud nezajistila
odpovídající náhradu. Rada
požaduje předložit kontrolní
zprávu o odstranění

Slezská univerzita v
Opavě
Slezská univerzita v
Opavě

Fakulta veřejných
politik v Opavě
Fakulta veřejných
politik v Opavě

P: 13
K: 8
Schváleno.


Pro: 13

Sociální politika a
sociální práce
Sociální politika a
sociální práce

Proti: 0

Bc.

Veřejná správa a sociální politika

NMgr.

Veřejná správa a sociální politika

změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
programu

uvedených nedostatků do 31.
5. 2017.
dtto
dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 42/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Studijní program
Bankovnictví,
Banking,
Bankovskoje dělo

Typ
Bc.

Studijní obor
Bankovní management,
Banking Management,
Bankovskij menedžment

Obsah
rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Bankovnictví

Bc.

Informační technologie

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Bankovnictví

Bc.

Makléř

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Bankovnictví

Bc.

Oceňování majetku

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Bankovnictví

Bc.

Pojišťovnictví

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Bankovnictví

Bc.

Právní administrativa v podnikatelské
sféře

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Ekonomika a
management

Bc.

Ekonomika a management malého a
středního podnikání

rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích
rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích
rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích
rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích
rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích
rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích

Fakulta
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá doplnění
informace o aktuální rozvrhy
na letní semestr (s uvedením
jmen vyučujících jednotlivých
studijních předmětů) pro
všechna pracoviště, kde je
výuka uskutečňována, do 31.
5. 2017.
dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Ekonomika a
management

Bc.

Ekonomika a management podniku

rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích
rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Ekonomika a
management

Bc.

Ekonomika a management
zdravotních a sociálních služeb

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Ekonomika a
management

Bc.

Informační technologie a
management

rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Hospodářská
politika a správa

Bc.

Veřejná správa a evropská unie

Masarykova
univerzita

Fakulta sportovních
studií

Tělesná výchova a
sport

Bc.

Regenerace a výživa ve sportu

rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích
změna garanta studijního oboru

Masarykova
univerzita
ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.

Fakulta sportovních
studií

Tělesná výchova a
sport
Ekonomika a
management,
Economics and
management

NMgr.

Aplikovaná kineziologie

změna garanta studijního oboru

Bc.

Podniková ekonomika a finanční
management,
Business Administration and Financial
Management

rozšíření výuky na pobočku

Ekonomika a
management,
Economics and
management

Bc.

Podniková ekonomika a management
obchodu,
Business Administration and Sales

rozšíření výuky na pobočku

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.
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dtto

Rada NAÚ žádá doplnění
informace o údaje, jakého
počtu studentů se výuka mimo
sídlo školy týká, a o aktuální
rozvrhy na letní semestr (s
uvedením jmen vyučujících
jednotlivých předmětů) pro
všechna pracoviště, kde je
výuka uskutečňována, do 31.
5. 2017.
Rada NAÚ žádá doplnění
informace o aktuální rozvrhy
na letní semestr (s uvedením
jmen vyučujících jednotlivých
předmětů) pro všechna
pracoviště, kde je výuka
uskutečňována, do 31. 5.
2017.
dtto

Rada NAÚ žádá doplnění
informace o údaje o garantovi
studijního oboru (v rozsahu
přílohy C-I žádosti o
akreditaci) do 31. 5. 2017.
dtto
Rada žádá doplnění informace
o aktuální rozvrhy na letní
semestr (s uvedením jmen
vyučujících jednotlivých
předmětů) pro všechna
pracoviště, kde je výuka
uskutečňována, do 31. 5.
2017.
dtto

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.
ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.
ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.
Univerzita Palackého
v Olomouci

Univerzita Palackého
v Olomouci
Univerzita Palackého
v Olomouci

Ekonomika a
management

Bc.

Podniková ekonomika a management
provozu

rozšíření výuky na pobočku

dtto

Ekonomika a
management

Bc.

Podniková ekonomika a řízení
lidských zdrojů

rozšíření výuky na pobočku

dtto

Ekonomika a
management

Bc.

Podniková ekonomika a řízení
provozu, logistiky a kvality

rozšíření výuky na pobočku

dtto

Filozofická fakulta

Humanitní studia

Bc.

Judaistika. Židovská a izraelská
studia (dvouoborové)

změna garanta studijního oboru

Filozofická fakulta

Humanitní studia

NMgr.

změna garanta studijního oboru

Filozofická fakulta

Humanitní studia

NMgr.

Judaistika. Dějiny a kultura Židů
(jednooborové studium)
Judaistika. Dějiny a kultura Židů
(dvouoborové studium)

Rada NAÚ žádá doplnění
informace o aktualizované
údaje o garantovi studijního
oboru (v rozsahu přílohy C-I
žádosti o akreditaci) do 31. 5.
2017.
dtto

P: 13
K: 8
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

změna garanta studijního oboru
dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 43/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
Masarykova
univerzita
Newton College, a. s.

Univerzita Jana
Amose Komenského
s. r. o.
Univerzita Palackého
v Olomouci
Univerzita Palackého
v Olomouci

Fakulta
Přírodovědecká fakulta

Studijní program
Biochemie

Typ
NMgr.

Studijní obor
Biomolekulární chemie

Obsah
změna garanta studijního oboru

Bc.

Globální podnikání a management,
Global Business and Management

změna garanta studijního oboru

Bc.

Scénická a mediální studia

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na
vědomí.

Fakulta zdravotnických
věd
Fakulta zdravotnických
věd

Ekonomika a
management,
Economics and
Management
Teorie a dějiny
divadla, filmu a
masmédií
Specializace ve
zdravotnictví
Specializace ve
zdravotnictví

Bc.

Fyzioterapie

změna garanta studijního oboru

NMgr.

Fyzioterapie

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na
vědomí.
dtto
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na
vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na
vědomí.

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně
Vysoká škola báňská
– Technická
univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská
– Technická
univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská
– Technická
univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská
– Technická
univerzita Ostrava
Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta managementu
a ekonomiky
Fakulta managementu
a ekonomiky
Fakulta elektrotechniky
a informatiky

Ekonomika a
management
Hospodářská
politika a správa
Automobilové
elektronické
systémy
Elektrotechnika

Dr.

Management a ekonomika

změna složení oborové rady

Dr.

Finance

změna složení oborové rady

Rada NAÚ bere informaci na
vědomí.
dtto

změna garanta studijního
programu

Rada NAÚ bere informaci na
vědomí.

Bc.

Aplikovaná elektronika

změna garanta studijního oboru

dtto

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

Elektrotechnika

Bc.

Biomedicínský technik

změna garanta studijního oboru

dtto

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

Elektrotechnika

NMgr.

Biomedicínské inženýrství

změna garanta studijního oboru

dtto

Fakulta výtvarných
umění

Výtvarná umění

Dr.

Výtvarná umění a umělecký provoz

změna garanta studijního oboru

Fakulta výtvarných
umění
Fakulta ekonomická

Výtvarná umění

Dr.

Výtvarná umění a umělecký provoz

změna garanta studijního oboru

Ekonomika a
management
Ekonomika a
management

Bc.

Podniková ekonomika a management

změna garanta studijního oboru

NMgr.

Podniková ekonomika a management

změna garanta studijního oboru

3-letý SP
Rada NAÚ bere informaci na
vědomí.
4-letý SP
dtto
Rada NAÚ bere informaci na
vědomí.
dtto

Vysoké učení
technické v Brně
Západočeská
univerzita v Plzni
Západočeská
univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

Fakulta ekonomická

P: 13
K: 8
Schváleno.

Pro: 13

Proti: 0

Bc.

Zdržel se: 0
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Členové Rady NAÚ se shodli na tom, aby NAÚ v souladu s § 21 odst. 1 písm. c) a § 42 odst. 1
písm. c) zákona o vysokých školách požádal vysoké školy o zaslání kontrolních zpráv, jejichž
předložení požadovala Akreditační komise pro období od 1. září 2016 do 31. března 2017, a které
dosud nebyly NAÚ předloženy. Tyto zprávy by měly být předloženy nejpozději 30. června 2017.
Další kontrolní zprávy, jejichž předložení Akreditační komise požadovala pro období počínaje od
1. dubna 2017 dále, je třeba NAÚ zaslat v termínech původně určených Akreditační komisí.

Ad 10 Různé
a) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek navrhnul, aby NAÚ při posuzování žádostí o akreditaci
studijního programu nebo oboru habilitačního či jmenovacího řízení doručených do konce
roku 2017 nepožadoval, aby vnitřní předpisy vysoké školy upravené v souladu s novelou
zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.) nabyly účinnosti před 1. lednem 2018,
a ani aby vysoká škola měla před tímto termínem v souladu s touto novelou ustanoveny
všechny samosprávné akademické orgány. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že vysoké
školy mají podle této novely zákona o vysokých školách na předložení upravených vnitřních
předpisů k registraci lhůtu jeden rok, která uplyne 31. srpna 2017 a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy vnitřní předpisy registruje ve lhůtě 90 dní.
Ze stejného důvodu a vzhledem k tomu, že při posuzování žádostí o akreditaci studijního
programu má NAÚ přihlédnout k naplňování systému zajišťování a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností dále navrhnul, aby NAÚ při posuzování
žádostí o akreditaci studijního programu doručených do konce roku 2017 nepožadoval
existenci schválené zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností ani schváleného dodatku k této zprávě.
Členové Rady se po diskusi shodli na uplatňování tohoto postupu.

Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.

Zapsal: PhDr. Petr Novák, Ph.D.
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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