Zápis z 5. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 18. května 2017
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík,
prof. Dušan Lužný, doc. Iva Málková, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš
Pavelka, prof. Jaroslav Petr, prof. Jindřich Petruška, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva
Táborská, prof. Zdeněk Vintr
prof. Libor Grubhoffer, MUDr. Josef Fontana
doc. Jitka Němcová (ČKR), Mgr. Alena Štěrbová (RVŠ) – při projednávání bodu 4
nebyli hosté přítomni
Za Kancelář NAÚ přítomni: Jan Dvořák, PhDr. Petr Novák a Mgr. Dita Tarbajová –
při projednávání bodu 4 byl 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 pátém zasedání Rady NAÚ v roce
2017. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.


Zahájení a schválení programu
Metodika k informační povinnosti podle § 85 písm. c) zákona o vysokých školách
Informace o školení hodnotitelů
Správní řízení
Různé

Usnesení č. 44/2017:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 13 Kvorum (K): 7
Pro: 13
Schváleno.

Ad 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Metodika k informační povinnosti podle § 85 písm. c) zákona o vysokých školách

Předseda NAÚ prof. Labík shrnul důvody, které vedly k přípravě metodického materiálu k informační
povinnosti vysokých škol podle § 85 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a představil
jeho návrh. Cílem materiálu je vymezit jaké informace, respektive změny v uskutečňování studijních
programů, je třeba hlásit NAÚ. Zatímco obdobný materiál Akreditační komise byl vymezen
negativně (tj. určoval, o jakých změnách vysoké školy informovat nemusely a vše ostatní se muselo
hlásit), připravovaný metodický materiál NAÚ se řídí zásadou pozitivního vymezení (tj. taxativně
určuje, o jakých změnách budou vysoké školy informovat NAÚ).
Členové Rady NAÚ se v následující diskusi shodli na některých úpravách a zpřesnění textu
připravovaného metodického materiálu, zejména pokud šlo o otázku, jaké změny v uskutečňování
studijního programu je potřeba považovat za podstatné (a tudíž je třeba je oznámit NAÚ), případně o
otázku, zda bude třeba hlásit všechny podstatné změny, nebo jen změny vedoucí ke snížení či
změkčení podmínek studia ve studijním programu.
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Předsednictvo Rady NAÚ v týdnu od 22. května 2017 dopracuje metodický materiál podle
připomínek a podnětů vznesených členy Rady NAÚ. Metodický materiál bude následně předložen
reprezentacím vysokých škol k připomínkám. Projednání konečného podoby materiálu se
předpokládá na červnovém zasedání Rady NAÚ.
Ad 3

Informace o školení hodnotitelů

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval o průběhu školení hodnotitelů, které proběhlo ve
dnech 24. – 27. dubna a 3. a 11. května 2017. V současné době zbývá proškolit cca 700 hodnotitelů.
Jejich školení bude probíhat ve dnech 23., 26., 28. a 29. června 2017 od 10.00 do 14.00 hod. Prostory
pro školení poskytla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Školení bude tentokrát probíhat
bez členění hodnotitelů podle jednotlivých oblastí vzdělávání.
V září nebo říjnu 2017 se předpokládá školení k institucionální akreditaci a dále školení hodnotitelů
zapsaných do Seznamu hodnotitelů na základě výzvy č. 2/2017.
Na uvedených školeních se předpokládá účast členů Rady NAÚ a jejich zapojení do diskuse. Členové
Rady NAÚ byli vyzváni k nahlášení své účasti na školení (aby bylo možno pokrýt jejich účastí
všechny výše uvedené termíny).
Ad 4

Správní řízení

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o zpětvzetí žádosti Vysoké školy regionálního
rozvoje, s. r. o. (VŠRR) o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Bezpečnostní management v regionech ze dne 22. února 2016. Jelikož dne 1. září 2016 nabyla
účinnosti novela zákona o vysokých školách, kterou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(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.
Z důvodu toho, že Rada NAÚ nebyla zákonem zmocněna rozhodovat o žádostech o akreditace
studijních programů, které se dělí na studijní obory, zastavila Rada NAÚ řízení o předmětné žádosti
usnesením č. j. NAU-23/2016-3 ze dne 16. prosince 2016. Vysoká škola podala proti tomuto usnesení
odvolání, ve kterém upozornila, že žádala o udělení akreditace studijnímu programu, který se nečlení
na studijní obory. Odvolání bylo Radou NAÚ vyhodnoceno jako důvodné, a proto VŠRR vyhověla a
dané usnesení zrušila. Zároveň Předseda NAÚ vyzval VŠRR k doplnění žádosti o náležitosti
stanovené zákonem o vysokých školách pro předkládání žádostí o udělení akreditace studijním
programům a předmětné řízení přerušil.
Dne 24. dubna 2017 požádala VŠRR o zpětvzetí žádosti o udělení akreditace výše uvedenému
studijnímu programu. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti zastavit podle
§ 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Usnesení č. 45/2017:
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, 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) 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 regionálního rozvoje, s.r.o., ze dne 22. února 2016 o udělení
akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Bezpečnostní management v
regionech se standardní délkou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia pro
uskutečňování Vysokou školou regionálního rozvoje, s.r.o.
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P: 12
K: 7
Schváleno.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o žádosti Univerzity Palackého v Olomouci
o rozšíření stávající akreditace doktorského studijního programu Informatika/ Computer Science se
studijním oborem Informatika/Computer Science se standardní délkou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia uskutečňovaného Přírodovědeckou fakultou této vysoké školy
o spolupráci při uskutečňování studijního programu s Ústavem informatiky AV ČR, v. v. i., ze dne
18. dubna 2017.
Členové Rady NAÚ se po diskusi shodli na tom, že předložený návrh na zastavení tohoto řízení
z důvodu, že nelze rozšířit akreditaci studijnímu programu, který se dělí na studijní obory, odloží na
příští zasedání Rady NAÚ, přičemž v mezidobí bude provedena právní konzultace v této věci.
Místopředseda NAÚ dále informoval o správních řízeních o zrušení nápravných opatření, která byla
na základě podnětů z vysokých škol zahájena NAÚ z moci úřední. Na základě stanoviska hodnoticích
komisí vypracovali zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Následně byly vysoké
školy vyrozuměny o možnosti nahlédnout do správních spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Všechna doručená vyjádření vysokých škol byla členům Rady rozeslána před zasedáním Rady. Ke
všem projednávaným bodům proběhla po úvodním slově zpravodaje podrobná rozprava, v rámci
které byla mimo jiné i diskutována vyjádření jednotlivých vysokých škol.
U správních řízení, kde zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání ve shodě se stanoviskem hodnoticí
komise doporučil nápravné opatření ponechat (tedy omezení akreditace studijních programů s jejich
studijními obory nezrušit), Předsednictvo NAÚ navrhlo, aby Rada NAÚ, nevznese-li člen Rady NAÚ
jiný návrh, hlasovala nejprve o tom, zda správní řízení zastaví. Přijetí takového usnesení znamená, že
nápravné opatření učiněné vůči studijnímu programu s jeho studijním oborem se ponechává. U
správních řízení, kde zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání ve shodě se stanoviskem hodnoticí
komise doporučil nápravné opatření zrušit, Předsednictvo NAÚ navrhlo, aby Rada NAÚ, nevzneseli člen Rady NAÚ jiný návrh, hlasovala nejprve o tom, zda se nápravné opatření zruší.


Usnesení č. 46/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 2 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, zastavuje řízení vedené z moci úřední ve věci zrušení omezení akreditace
spočívající v zákazu přijímat ke studiu bakalářského studijního programu Ekonomika
a management se standardní délkou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou
uskutečňovaného B.I.B.S., a.s., další uchazeče.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Nadále přetrvávají závažné nedostatky v personálním zabezpečení studijního programu, zejména
pokud jde publikační činnost vyučujících a materiální a prostorové vybavení pro odpovídající
zajištění výuky. Studijní program nesplňuje požadavky vyplývající z přílohy k nařízení vlády č.
274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.
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Usnesení č. 47/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 86 odst. 9 v souvislosti
s § 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, a v návaznosti na čl. II
bod 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, ruší omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu bakalářského
studijního programu Ekonomika a management se studijními obory Marketing a management a
Účetnictví a finanční řízení podniku se standardní délkou studia 3 roky formou studia prezenční
a kombinovanou uskutečňovaného Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo s.r.o. další
uchazeče.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 48/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství požaduje v souladu s § 42 odst. 1 písm.
c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení a publikační činnosti (v rozsahu příloh B-IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci)
vztahujících se k výuce bakalářského studijního programu Ekonomika a management se
studijními obory Marketing a management a Účetnictví a finanční řízení podniku se standardní
délkou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, uskutečňovaného Soukromou
vysokou školou ekonomickou Znojmo s.r.o., v sídle školy i v její pobočce v Praze, a to v březnu
2018.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.



Usnesení č. 49/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 2 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, zastavuje řízení vedené z moci úřední ve věci zrušení omezení akreditace
spočívající v zákazu přijímat ke studiu bakalářského studijního programu Ekonomika
a management se studijním oborem Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb se standardní
délkou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Soukromou
vysokou školou ekonomickou Znojmo s.r.o. další uchazeče.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Nadále přetrvávají závažné nedostatky v personálním zabezpečení studijního programu s jeho
studijním oborem, zejména pokud jde publikační činnost vyučujících včetně garanta studijního
oboru. Studijní program nesplňuje požadavky vyplývající z přílohy k nařízení vlády č. 274/2016
Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.



Usnesení č. 50/2017:
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Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 2 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, zastavuje řízení vedené z moci úřední ve věci zrušení omezení akreditace
spočívající v zákazu přijímat ke studiu bakalářského studijního programu Ekonomika
a management se studijním oborem Bezpečnostní studia se standardní délkou studia 3 roky
formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Univerzitou Jana Amose
Komenského Praha s.r.o. další uchazeče.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Nadále přetrvávají závažné nedostatky v personálním zabezpečení studijního programu (včetně
garanta), tvůrčí činnosti vyučujících a v souladu studijního plánu a obsahu státních závěrečných
zkoušek s profilem absolventa. Studijní program nesplňuje požadavky vyplývající z přílohy
k nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.


Usnesení č. 51/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 2 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, zastavuje řízení vedené z moci úřední ve věci zrušení omezení akreditace
spočívající v zákazu přijímat ke studiu bakalářského studijního programu Ekonomika
a management se studijním oborem Manažerská studia – řízení lidských zdrojů se standardní
délkou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Univerzitou
Jana Amose Komenského Praha s.r.o. další uchazeče.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Nadále přetrvávají závažné nedostatky v personálním zabezpečení studijního programu, tvůrčí
činnosti vyučujících a jejím zaměření ve vztahu k vyučovaným předmětům a v souladu studijního
plánu s profilem absolventa. Studijní program nesplňuje požadavky vyplývající z přílohy
k nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.



Usnesení č. 52/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle§ 66 odst. 2 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, zastavuje řízení vedené z moci úřední ve věci zrušení omezení akreditace
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spočívající v zákazu přijímat ke studiu bakalářského studijního programu Mediální
a komunikační studia se studijním oborem Sociální a mediální komunikace se standardní délkou
studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Univerzitou Jana
Amose Komenského Praha s.r.o. další uchazeče.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Nadále přetrvávají závažné nedostatky v personálním zabezpečení studijního programu, tvůrčí
činnosti vyučujících a v souladu studijního plánu a obsahu státních závěrečných zkoušek
s profilem absolventa. Studijní program nesplňuje požadavky vyplývající z přílohy k nařízení
vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.
Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek dále informoval, že ministerstvo požádalo v souladu s § 39
odst. 6 zákona o vysokých školách NAÚ o vydání stanoviska k žádosti společnosti VŠEO, z.ú.,
o státní souhlas k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola. Za účelem posouzení byla daná
žádost předložena hodnoticí komisi, na základě jejíhož stanoviska následně vypracoval zpravodaj
za příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu, ve které doporučil vydat nesouhlasné stanovisko.
K projednávanému bodu proběhla po úvodním slově zpravodaje podrobná rozprava.
Předsednictvo NAÚ navrhlo, aby Rada NAÚ, nevznese-li člen Rady NAÚ jiný návrh, hlasovala
nejprve o vydání nesouhlasného stanoviska.


Usnesení č. 53/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 39a odst. 2, § 39a odst. 1
písm. b) a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. g) 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 Vysoké školy ekonomie Ostrava, z.ú., o udělení státního
souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Navrhované personální zabezpečení studijních programů není dostatečné. Návrhy navazujícího
magisterského a doktorského studijního programu neodpovídají požadavkům vyplývajícím
z přílohy k nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.
Nebylo prokázáno dostatečné finanční zabezpečení chodu vysoké školy.

Usnesení č. 46/2017 a č. 49/2017 až 52/2017 budou spolu s odůvodněním v souladu s § 66 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, poznamenána do spisu, o čemž
bude příslušná vysoká škola vyrozuměna. Stanovisko dle usnesení č. 53/2017 včetně odůvodnění
předá NAÚ ministerstvu.
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Ad 5 Různé
a) Místopředsedkyně ČKR doc. Němcová informovala členy Rady NAÚ o iniciativě ČKR
k průběhu registrace vnitřních předpisů vysokých škol ministerstvem, které se týkají
sdruženého studia. Místopředseda Rady RNDr. Jelínek informoval, že počítá s účastí na
jednání k tomuto tématu, které na základě podnětu místopředsedy ČKR doc. Beka svolalo
ministerstvo.
b) Místopředsedkyně RVŠ Mgr. Štěrbová poskytla členům Rady NAÚ informace o právě
zahájeném sněmu vysokých škol. Jménem RVŠ dále vznesla dotaz ohledně přípravy pravidel
pro předkládání informací o změnách v uskutečňování již akreditovaných studijních
programů. Dále upozornila na nutnost urychleně řešit otázku dostudování stávajících
studentů, neboť s ohledem na skutečnost, že nové studijní programy budou mít do budoucna
jinou strukturu než stávající, nebude převedení studentů ze stávajících do v budoucnu
akreditovaných studijních programů jednoduché. Mgr. Štěrbová v této souvislosti uvedla, že
RVŠ se v této věci hodlá obrátit na nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Předseda
NAÚ prof. Labík vyjádřil podporu iniciativě, která by systémově odstranila problémy s
dostudováním stávajících studentů vzniklé novelou zákona o vysokých školách.
c) Člen Rady NAÚ prof. Lužný otevřel otázku vztahu NAÚ k profesním standardům Evropské
federace psychologických asociací a Asociace vzdělavatelů v sociální práci. V souvislosti
s tím navrhl zvážit přijetí dodatků k Doporučeným postupům pro přípravu studijních
programů, a to pro vytváření studijních plánů pro oblast vzdělávání Psychologie a pro oblast
vzdělávání Sociální práce. Smyslem těchto dodatků by bylo, aby žadatel v žádosti
o udělení/prodloužení/rozšíření akreditace explicitně deklaroval vztah předkládaného
kurikula k výše uvedeným profesním standardům, a to buď formou doložení komparativní
tabulky porovnávající obsahově vlastní kurikulum s uvedenými profesními standardy, nebo
formou prohlášení, že obsah studijního oboru není na tyto profesní standardy vázán.


Usnesení č. 54/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto schvaluje navržený Dodatek
k Doporučeným postupům pro přípravu studijních programů pro oblast vzdělávání Psychologie
a Dodatek k Doporučeným postupům pro přípravu studijních programů pro oblast vzdělávání
Sociální práce.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
d) Člen Rady NAÚ doc. Pavelka otevřel diskusi o došlém podnětu k provedení nápravných
opatření vůči FIÚ VŠE. Podnět bude rozeslán členům Rady NAÚ ke zvážení dalšího postupu.
e) Člen Rady NAÚ prof. Netuka uvedl, že je potřeba upozornit vysoké školy, aby při předkládání
kontrolních zpráv a dalších materiálů strukturovaly údaje o publikační činnosti. Při uvádění
údajů o publikační činnosti je třeba respektovat členění do standardních kategorií, respektive
typů publikací (např. s přihlédnutím k metodikám RVVI).
f) Členka Rady NAÚ doc. Málková požádala o zajištění školení v užívání databáze REDOP.

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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