Zápis ze 7. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 20. července 2017
Přítomni:

Omluveni:
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, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva
Táborská, prof. Zdeněk Vintr
prof. Libor Grubhoffer, prof. Jindřich Petruška
doc. Jitka Němcová (ČKR), doc. Jakub Fischer (RVŠ), PhDr. Pavel Doleček (MŠMT)
– při projednávání bodů 5 a 6 nebyli hosté přítomni
Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Petr Novák, Martina Vidláková,
MSc., Mgr. Dita Tarbajová – při projednávání bodů 5 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 sedmém zasedání Rady NAÚ v roce
2017. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1. Zahájení a schválení programu
2. Výběr hodnotitelů na základě výzvy č. 2/2017 pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů
3. Metodika k posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké
školy
4. Metodika k posuzování žádostí mimoevropských vysokých škol o povolení uskutečňovat
vzdělávací činnost v České republice
5. Správní řízení
6. Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
7. Různé


Usnesení č. 80/2017:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 12 Kvorum (K): 7
Pro: 12
Schváleno.

Ad 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výběr hodnotitelů na základě výzvy č. 2/2017 pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík představil výsledný návrh výběru osob, které budou zařazeny
do Seznamu hodnotitelů na základě výzvy č. 2/2017. Výběr byl projednán s orgány reprezentace
vysokých škol, přičemž od předchozí verze předběžně schválené Radou NAÚ na červnovém zasedání
došlo k úpravě složení vybraných osob tak, aby výsledný návrh byl plně v souladu s vypsanou
výzvou. Osoby nově zařazené do Seznamu hodnotitelům budou osloveny s žádostí o zaslání
písemného souhlasu s působením v hodnoticích komisích.


Usnesení č. 81/2017:
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Rada NAÚ v souladu s § 83c odst. 2 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schvaluje zařazení osob do Seznamu
hodnotitelů pro jednotlivé oblasti vzdělávání.
P: 12
K: 7
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Ad 3 Metodika k posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality
vysoké školy
Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek uvedl předložený návrh materiálu k posuzování funkčnosti
vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy, jehož osnovu projednala Rada NAÚ
na svém červnovém zasedání. Předkládaný materiál svou strukturou odpovídá této osnově. Materiál
bude sloužit jako pomůcka pro posuzování funkčnosti vnitřního systému vysoké školy pro zajišťování
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Podle zákona o vysokých školách je úkolem
NAÚ, vedle posouzení, jestli škola naplňuje standardy pro akreditace, ověřit, zda je vnitřní systém
vysoké školy pro zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností funkční. Část
materiálu shrnuje vymezení a požadavky zákona o vysokých školách na vnitřní systém vysoké školy
pro zajišťování a hodnocení kvality, část materiálu stanoví principy pro posuzování tohoto systému
a klíčové prvky nastavení systému podmiňující jeho funkčnost. Konkrétní podobu systému
zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality však nelze obecně stanovit, ta závisí na velikosti
a charakteru dané vysoké školy i na rozsahu a charakteru uskutečňované vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností.
Členové Rady NAÚ a hosté o materiálu diskutovali. Byl akceptován návrh na změnu názvu materiálu
a další úpravy zejména technického charakteru.


Usnesení č. 82/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle 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) schvaluje postupy a metody týkající se posuzování funkčnosti
vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 4 Metodika k posuzování žádostí mimoevropských vysokých škol o povolení uskutečňovat
vzdělávací činnost v České republice
Předseda NAÚ prof. Labík shrnul přípravu metodického materiálu k posuzování žádostí
mimoevropských vysokých škol o povolení uskutečňovat vzdělávací činnost v České republice, který
vychází z metodických pokynů pro posuzování žádostí o udělení státního souhlasu s působením jako
soukromá vysoká škola. Jde o podkladový materiál připravený pro zapracování do metodiky MŠMT,
kterému NAÚ pro posuzování žádostí mimoevropských vysokých škol poskytuje stanoviska.
O předloženém metodickém materiálu proběhla mezi členy Rady NAÚ a hosty diskuse. PhDr.
Doleček zdůraznil, že zákonná úprava činnosti mimoevropských poboček vysokých škol na území
České republiky je nová, a ujistil, že MŠMT podkladový materiál NAÚ v této podobě přijme. V rámci
diskuse byly akceptovány technické úpravy předloženého textu.


Usnesení č. 83/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle čl. 3 odst. 1 písm. i)
a v souvislosti s čl. 18 Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství schváleného
usnesením vlády České republiky ze dne 17. října 2016 pod č. 923 schvaluje metodický materiál
2

k posuzování žádostí mimoevropských vysokých škol o povolení uskutečňovat vzdělávací činnost
v České republice.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Ad 5 Správní řízení
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. Rada NAÚ se zabývala řízením ke
zrušení omezení akreditace navazujícího studijního programu Ekonomika a management se studijním
oborem Informační technologie a management Bankovního institutu vysoké školy, a.s., které NAÚ
zahájil na základě jejího podnětu. Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek upozornil, že v průběhu řízení
došlo k fúzi této vysoké školy a Vysoké školy regionálního rozvoje a ke změně názvu vysoké školy,
a to na Vysokou školu regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.
Daný podnět byl předložen hodnoticí komisi k posouzení. Na základě stanoviska hodnoticí komise
vypracovali zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Následně byla vysoká škola
vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Doručené vyjádření vysoké školy bylo členům Rady NAÚ rozesláno před zasedáním Rady.
Po úvodním slově zpravodajů proběhla mezi členy Rady NAÚ podrobná rozprava, v rámci které bylo
mimo jiné diskutováno i vyjádření vysoké školy. V rozpravě byla též diskutována podoba stanoviska
hodnoticí komise.
Zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání ve shodě se stanoviskem hodnoticí komise doporučili
nápravné opatření ponechat, tedy omezení akreditace studijního programu s jeho studijním oborem
nezrušit. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo, aby Rada NAÚ, nevznese-li člen Rady NAÚ jiný návrh,
hlasovala přímo o tom, zda správní řízení zastaví. Přijetí takového usnesení znamená, že nápravné
opatření učiněné vůči studijnímu programu s jeho studijním oborem se ponechá v platnosti.


Usnesení č. 84/2017:
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 navazujícího magisterského studijního programu
Ekonomika a management se studijním oborem Informační technologie a management se
standardní délkou studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného
Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním institutem – AMBIS, a.s., další uchazeče.
P: 13
K: 7
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 4
Schváleno.
Stručné zdůvodnění:
Nadále přetrvávají závažné nedostatky zejména v tvůrčí činnosti pracoviště a dále v personálním
zabezpečení studijního programu. Vysoká škola nevykazuje dostatečnou vědecko-výzkumnou
činnost odpovídající danému typu studijního programu. Studijní program nesplňuje požadavky
vyplývající z přílohy k nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém
školství.

Rada NAÚ se dále zabývala aktuálním stavem přípravy stanoviska NAÚ k žádosti Vysoké školy
uměleckých terapií s.r.o. o udělení státního souhlasu s působením jako soukromá vysoká škola.
Zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání podrobně informovali o činnosti hodnoticí komise.
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Protože v červnu ukončila své studium členka hodnoticí komise a vzhledem k tomu, že podle § 83e
odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách musí být členem hodnoticí komise vždy jeden student, je
nutné před schválením stanoviska hodnoticí komise tuto doplnit o nového studenta.
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 vzešlé z činnosti Akreditační komise a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování
akreditovaných činností, které byly NAÚ předloženy v období od 21. 5. 2017 do 20. 6. 2017.
Rada NAÚ se zabývala expertním posouzením kontrolní zprávy Slezské univerzity v Opavě. Rada
NAÚ na svém zasedání č. 4/2017 konstatovala v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách
nedostatky v personálním zabezpečení navazujícího magisterského studijního programu Sociální
politika a sociální práce se studijním oborem Veřejná správa a sociální politika a vyzvala vysokou
školu k jejich odstranění. Vysoké škole bylo uloženo předložit do 31. května 2017 kontrolní zprávu
o odstranění zmíněných nedostatků. Vysoká škola tuto kontrolní zprávu předložila dne 30. května
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) Publikační činnost nově navrženého garanta neodpovídá
požadavkům Standardů pro akreditace ve vysokém školství pro garantování magisterských studijních
programů. 2) Uváděné výzkumné projekty neprokazují dostatečnou tvůrčí činnost garanta. Zpravodaj
rovněž upozornil, že z předložených materiálů není zřejmé zapojení garanta do výuky daného
studijního programu.
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 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. 85/2017:
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 navazujícího magisterského studijního programu Sociální
politika a sociální práce se studijním oborem Veřejná správa a sociální politika uskutečňovaného
Fakultou veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě.
P: 13
K: 7
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 3
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala expertním posouzením kontrolních zpráv Vysoké školy finanční
a správní, a.s. Akreditační komise na svém zasedání č. 1/2016 projednala žádost obchodní společnosti
Scamandr, a.s., o udělení státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola, která měla být
nástupnickou právnickou osobou Vysoké školy finanční a správní, z.ú. Akreditační komise vydala
kladné stanovisko k udělení státního souhlasu pro nově vzniklou společnost a rovněž stanovisko k
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udělení akreditace studijním programům s jejich studijními obory uskutečňovaným toho času
Vysokou školou finanční a správní, z.ú. Současně si Akreditační komise vyžádala předložení
kontrolní zprávy, která měla obsahovat údaje o všech závazcích převzatých společností Scamandr,
a.s. (nyní Vysoká škola finanční a správní, a. s.). Rada NAÚ se dále zabývala kontrolní zprávou o
personálním zabezpečení bakalářského studijního programu Právní specializace se studijním oborem
Kriminalisticko právní specializace, kterou si Akreditační komise vyžádala na svém zasedání
č. 2/2015, při projednávání žádosti Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., o rozšíření akreditace
bakalářského studijního programu Právní specializace o studijní obor Kriminalisticko právní
specializace.
Rada NAÚ si na svém zasedání č. 4/2017 vyžádala doplnění uvedených kontrolních zpráv o údaje o
personálním zabezpečení jednotlivých studijních oborů. Vysoká škola předložila doplněné kontrolní
zprávy dne 26. května 2017.
Na základě expertního posouzení uvedených kontrolních zpráv bylo příslušnými zpravodaji navrženo
zahájení správního řízení z moci úřední o omezení akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Aplikovaná informatika se studijním oborem Aplikovaná informatika, navazujícího
magisterského studijního programu Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Bezpečnostně
právní studia, bakalářského studijního programu Právní specializace se studijním oborem
Kriminalisticko právní specializace a navazujícího magisterského studijního programu Právní
specializace se studijním oborem Kriminalisticko právní specializace.
Zdůvodnění:
1) Navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika se studijním oborem Aplikovaná
informatika - Celková struktura akademických pracovníků zabezpečujících uvedené studijní
programy po provedených změnách v personálním zabezpečení shora uvedených studijních programů
s jejich studijními obory neodpovídá z hlediska kvalifikace a délky týdenní pracovní doby struktuře
studijního plánu a cílům studijního programu. Publikační činnost nové garantky navazujícího
magisterského studijního programu Aplikovaná informatika se studijním oborem Aplikovaná
informatika neodpovídá svou kvalitou požadavkům Standardů pro akreditace ve vysokém školství
pro garantování magisterských studijních programů;
2) navazující magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem
Bezpečnostně právní studia - Celková struktura akademických pracovníků zabezpečujících uvedené
studijní programy po provedených změnách v personálním zabezpečení shora uvedených studijních
programů s jejich studijními obory neodpovídá z hlediska kvalifikace a délky týdenní pracovní doby
struktuře studijního plánu a cílům studijního programu. Rada NAÚ dále upozorňuje, že
z předloženého materiálu není zřejmé personální zabezpečení výuky pro druhý ročník studia,
uskutečňované na pobočce vysoké školy v Karlových Varech;
3) bakalářský studijní programu Právní specializace se studijním oborem Kriminalisticko právní
specializace - Celková struktura akademických pracovníků zabezpečujících uvedené studijní
programy po provedených změnách v personálním zabezpečení shora uvedených studijních programů
s jejich studijními obory neodpovídá z hlediska kvalifikace a délky týdenní pracovní doby struktuře
studijního plánu a cílům studijního programu. Není zřejmé zabezpečení výuky u předmětů, u kterých
je uvedeno více vyučujících (mezi vyučujícími stejného předmětu existují zásadní rozdíly v jejich
kvalifikaci, zaměření odborné práce i kvalitě výsledků tvůrčí činnosti, přičemž kvalifikace a odborné
zaměření části vyučujících nekoresponduje se zaměřením vyučovaných předmětů). Zpravodaj dále
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upozornil, že z předloženého materiálu není zřejmé personální zabezpečení výuky pro třetí ročník
studia, uskutečňované na pobočkách vysoké školy v Karlových Varech a v Mostě;
4) navazující magisterský studijní programu Právní specializace se studijním oborem Kriminalisticko
právní specializace - Celková struktura akademických pracovníků zabezpečujících uvedené studijní
programy po provedených změnách v personálním zabezpečení shora uvedených studijních programů
s jejich studijními obory neodpovídá z hlediska kvalifikace a délky týdenní pracovní doby struktuře
studijního plánu a cílům studijního programu. Není zřejmé zabezpečení výuky u předmětů, u kterých
je uvedeno více vyučujících (mezi vyučujícími stejného předmětu existují zásadní rozdíly v jejich
kvalifikaci, zaměření odborné práce i kvalitě výsledků tvůrčí činnosti, přičemž kvalifikace a odborné
zaměření části vyučujících nekoresponduje se zaměřením vyučovaných předmětů). Zpravodaj dále
upozornil, že z předloženého materiálu není zřejmé personální zabezpečení výuky pro druhý ročník
studia, uskutečňované na pobočce vysoké školy v Karlových Varech, a ani personální zabezpečení
výuky na pobočce vysoké školy v Mostě, kde je studijní program rovněž uskutečňován.
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 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. 86/2017:
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 navazujícího magisterského studijního programu
Aplikovaná informatika se studijním oborem Aplikovaná informatika, navazujícího
magisterského studijního programu Bezpečnostně právní studia se studijním oborem
Bezpečnostně právní studia, bakalářského studijního programu Právní specializace se studijním
oborem Kriminalisticko právní specializace a navazujícího magisterského studijního programu
Právní specializace se studijním oborem Kriminalisticko právní specializace, uskutečňovaných
Vysokou školou finanční a správní, a. s.
P: 13
K: 7
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 4
Schváleno.

6

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. 87/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Amose Komenského
s. r. o.

Univerzita Jana
Amose Komenského
s. r. o.

Fakulta

Studijní program
Pedagogika

Typ
NMgr.

Studijní obor
Andragogika

Vyžád.
04-17
(01-14)

Obsah
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) (04-17
vyžádáno doplnění kontrolní
zprávy o údaje o
personálním zajištění studijního
oboru pro rok 2018/2019 (v
rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci) a o
výsledky tvůrčí práce osobností,
které profilují daný studijní obor
za roky 2015 a 2016)

Specializace v
pedagogice

Bc.

Vzdělávání
dospělých

04-17
(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

7

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v úrovni a
zaměření publikační činnosti
vyučujících a v personálním
zabezpečení studijního programu a
vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění v přiměřené lhůtě.
Publikační činnost vyučujících
neodpovídá svou úrovní a zaměřením
magisterskému studijnímu programu
orientovanému na andragogiku.
Personální zabezpečení studijního
programu je z hlediska dlouhodobé
perspektivy nedostačující. Zejména
chybí mladší habilitovaní pracovníci
odborně činní v oblasti andragogiky,
působící na vysoké škole v rozsahu
plného úvazku. Rada NAÚ v této
souvislosti dále upozorňuje, že z
hlediska budoucí akreditace
studijního programu není
akceptovatelné, aby předměty
profilujícího základu a základní
teoretické předměty profilujícího
základu garantovali vyučující působící
na vysoké škole pouze na DPP.
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 v přiměřené lhůtě.
Personální zabezpečení studijního

(přijatých i studujících ve
vyšších ročnících)výuky u těchto
oborů), počtu studentů (přijatých
i studujících ve vyšších
ročnících) (doplnění kontrolní
zprávy o údaje o
personálním zajištění studijního
oboru pro roky 2017/2018 a
2018/2019 (v rozsahu příloh BIIa a C-I žádosti o akreditaci)

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

programu neskýtá z hlediska věkové
skladby vyučujících ani střednědobou
perspektivu rozvoje studijního
programu. Doba trvání pracovních
úvazků klíčových vyučujících často
nepřesahuje konec akademického
roku 2018/19 (tj. období, na které byly
požadovány údaje o personálním
zabezpečení). Rada NAÚ v této
souvislosti dále upozorňuje, že z
hlediska případné budoucí akreditace
studijního programu bude nezbytné,
aby perspektivu dalšího rozvoje
studijního programu zajišťovala
mladší generace vysokoškolských
pedagogů s adekvátní tvůrčí činností,
tak, aby pracoviště zajišťující studijní
program bylo kompaktní, stabilní a
perspektivní. Rada NAÚ dále
upozorňuje, že z hlediska případné
budoucí akreditace studijního
programu bude třeba jasně vymezit
studijní program a oblast vzdělávání
tak, 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.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 88/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta
Fakulta humanitních
studií

Studijní program
Pedagogika

Typ
Dr.

Studijní obor
Pedagogika

8

Vyžád.
04-17
(04-13)

Obsah
personální zabezpečení včetně
nového garanta studijního oboru
(04-17 vyžádáno doplnění
kontrolní zprávy o údaje o

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere zprávu na vědomí a
upozorňuje, že aktuálně platné
standardy pro akreditace vyžadují,
aby tvůrčí činnost vyučujících a

personálním zajištění /v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci/)

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních
studií

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Specializace v
pedagogice

NMgr.

Pedagogika
předškolního věku

04-17
(04-14)

výzkumná činnost ve studijním
oboru (04-17 vyžádáno doplnění
kontrolní zprávy o údaje o tvůrčí
činnosti za roky 2015 a 2016,
které přesahují institucionální
rozměr /tj. jsou financovány
z externích zdrojů/)

školitelů a zaměření výzkumné
činnosti pracoviště odpovídalo
charakteru studijního programu
(zejména v případě doktorského
studijního programu) a jeho zařazení
do oblasti vzdělávání.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v tvůrčí
činnosti a vyzývá vysokou školu
k jejich odstranění. Z předložených
výsledků tvůrčí činnosti vyplývá, že
pracoviště v této oblasti vyvíjí aktivitu,
Rada NAÚ však doporučuje
soustředit se více na tvůrčí činnost,
která odpovídá charakteru studijního
programu. Aktuálně řešený grantový
projekt není charakterizován tak, aby
bylo zřejmé, že souvisí se zaměřením
studijního programu. Rada NAÚ proto
požaduje předložit další kontrolní
zprávu o tvůrčí činnosti, která
odpovídá standardům pro navazující
magisterský studijní program, jakož i
jeho obsahovému zaměření, do
31. 3. 2019.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 89/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Mendelova univerzita
v Brně

Fakulta
Provozně ekonomická
fakulta

Studijní program
Ekonomika a
management,
Economics and
Management

Typ
Dr.

Mendelova univerzita
v Brně

Provozně ekonomická
fakulta

Hospodářská politika
a správa,
Economic Policy and

Dr.

Studijní obor
Řízení a ekonomika
podniku,
Business
Economics and
Management
Finance,
Finance

9

Vyžád.
04-12

Obsah
plnění doporučení AK
vyplývajících z hodnocení DSP

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

04-12

dtto

dtto

Mendelova univerzita
v Brně

Provozně ekonomická
fakulta

Slezská univerzita v
Opavě

Fakulta veřejných
politik v Opavě

Slezská univerzita v
Opavě
Vysoká škola
ekonomie a
managementu, a. s.

Fakulta veřejných
politik v Opavě

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

Administration
Systémové
inženýrství a
informatika,
System Engineering
and Informatics
Sociální politika a
sociální práce

Dr.

Ekonomická
informatika,
Economic
Informatics

04-12

dtto

dtto

Bc.

Veřejná správa a
regionální politika

04-17

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Sociální politika a
sociální práce
Ekonomika a
management

Bc.

Veřejná správa a
sociální politika
Komunikace a
lidské zdroje

04-17

změna garanta studijního
programu (04-17 vyžádána
kontrolní zpráva o odstranění
zjištěných nedostatků /zajištění
nového garanta studijního
programu/)
dtto

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Ekonomika a
management

Bc.

Marketing

04-17
(03-16)

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 (04-17 vyžádáno
doplnění o informaci, zda došlo
ke změnám v personálním
zabezpečení, a případné změny
/včetně změn v rozsahu
úvazků/)
dtto

Ekonomika a
management,
Economics and
Management
Ekonomika a
management,
Economics and
Management
Ekonomika a
management

Bc.

Podniková
ekonomika,
Business
Economics
Management firem,
Corporate
management

04-17
(03-16)

dtto

dtto

04-17
(03-16)

dtto

dtto

Komunikace a
lidské zdroje

04-17
(03-15)

personální zabezpečení
v rozsahu formulářů C a G
žádosti o akreditaci 04-17
vyžádáno doplnění o informaci,
zda došlo ke změnám
v personálním zabezpečení, a

dtto

Bc.

NMgr.

Bc.

10

04-17 (
03-16)

dtto

dtto

případné změny /včetně změn
v rozsahu úvazků/)
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 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 (04-17 vyžádáno
doplnění kontrolní zprávy o
údaje o personálním
zabezpečení jednotlivých
studijních oborů (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci)
dtto

Vysoká škola finanční
a správní, a. s.

Aplikovaná
informatika

Bc.

Aplikovaná
informatika

04-17
(01-16)

Vysoká škola finanční
a správní, a. s.

Bezpečnostně právní
studia

Bc.

Bezpečnostně
právní studia

04-17
(01-16)

Vysoká škola finanční
a správní, a. s.

Ekonomika a
management,
Economics and
Management
Ekonomika a
management,
Economics and
Management

Bc.

Marketingová
komunikace,
Marketing
Communication
Marketingová
komunikace,
Marketing
Communication

04-17
(01-16)

dtto

04-17
(01-16)

dtto

Vysoká škola finanční
a správní, a. s.

NMgr.

11

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a požaduje předložit další
kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení výuky studijního oboru
ve všech ročnících studia (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) a rozvrhy výuky na ZS
(s uvedením jmen vyučujících) v sídle
vysoké školy i na všech pobočkách,
kde je výuka uskutečňována, a to do
31. 12. 2017.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

dtto

Vysoká škola finanční
a správní, a. s.

Ekonomika a
management,
Economics and
Management

Bc.

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
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.

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

Bc.

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

NMgr.

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

NMgr.

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

Bc.

Právní specializace

Bc.

P: 13
K: 7
Schváleno.

Pro: 13

Proti: 0

Řízení podniku a
podnikové finance,
Business
Management and
Corporate Finance
Řízení podniku a
podnikové finance,
Business
Management and
Corporate Finance
Bankovnictví

Dr.

Finance a finanční
služby
Finance

Bc.

Pojišťovnictví

NMgr.

Pojišťovnictví

Bc.

Veřejná správa

MMgr.

Veřejná správa

Bc.

Kriminalisticko
právní činnost
Právo v podnikání

NMgr.

Právní aspekty
podnikání
Právo ve veřejné
správě
Právní aspekty
veřejné správy
Sociální právní
činnost
Veřejná správa
Soudní a notářská
administrativní
činnost

Zdržel se: 0

12

04-17
(01-16)

dtto

dtto

04-17
(01-16)

dtto

dtto

04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)
04-17
(01-16)

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto



Usnesení č. 90/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Studijní program
Ekonomika a
management

Fakulta

Pro: 12

Proti: 0

Typ
Bc.

Studijní obor
Ekonomika a management
podniku

Obsah
rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích (04-2017
vyžádáno doplnění informace o
aktuální rozvrhy na letní semestr
/s uvedením jmen vyučujících
jednotlivých studijních předmětů/
pro všechna pracoviště, kde je
výuka uskutečňována)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění
informace o finální sdělení, zda bude
nově výuka uskutečňována i na
pobočce v Brně. V případě, že ano,
Rada NAÚ žádá o údaje o
personálním zabezpečení výuky na
dané pobočce (v rozsahu B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci) do 31. 10. 2017.

Zdržel se: 1

Usnesení č. 91/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

P: 13

Fakulta
Fakulta sportovních
studií

K: 7

Pro: 13

Studijní program
Tělesná výchova a
sport

Proti: 0

Typ
Bc.

Studijní obor
Regenerace a výživa ve sportu

Zdržel se: 0
13

Obsah
změna garanta studijního oboru
(04-17 vyžádáno doplnění
informace o údaje o garantovi
studijního oboru /v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci/)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění
informace o údaje o navrhované
garantce studijního oboru v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci.
Personální údaje uváděné o
navrhované garantce v zaslaném
formuláři C-I se liší od údajů
uvedených v doprovodném dopise,
jakož i v původní informaci o změně
garanta studijního oboru. Ač se
pravděpodobně jedná pouze o
administrativní pochybení, nelze
posoudit, zda v dalších údajích
uváděných v zaslaném formuláři není
rovněž chyba. Termín pro předložení
doplněné, resp. opravené informace:
do 31. 8. 2017.

Schváleno.


Usnesení č. 92/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
University of New
York in Prague, s.r.o.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Studijní program
Psychology

Fakulta

Pro: 13

Proti: 0

Typ
NMgr.

Studijní obor
Psychology

Obsah
navýšení počtu přijímaných
uchazečů ke studiu

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění
informace o údaje o personálním
zajištění studijního oboru (v případě
habilitovaných vyučujících, a zejména
garanta studijního oboru, včetně
uvedení údajů o všech aktuálních
pracovních úvazcích) v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci
do 30. 9. 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 93/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

Bankovní institut
vysoká škola, a.s.
Bankovní institut
vysoká škola, a.s.
Masarykova
univerzita

Fakulta

Fakulta sportovních
studií

Studijní program
Bankovnictví

Typ
Bc.

Studijní obor
Bankovní management

Bankovnictví

Bc.

Oceňování majetku

Ekonomika a
management
Tělesná výchova a
sport

Bc.

Informační technologie a
management
Aplikovaná kineziologie

NMgr.
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Obsah
rozšíření výuky společného
základu na pobočky v Karlových
Varech a Teplicích (04-2017
vyžádáno doplnění informace o
aktuální rozvrhy na letní semestr
/s uvedením jmen vyučujících
jednotlivých studijních předmětů/
pro všechna pracoviště, kde je
výuka uskutečňována)
dtto

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

dtto

dtto

změna garanta studijního oboru
(04-17 vyžádáno doplnění

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

dtto

Mendelova univerzita
v Brně

Lesnická a dřevařská
fakulta

Unicorn College s.r.o.

Vysoká škola báňskáTechnická univerzita
Ostrava
Vysoká škola báňskáTechnická univerzita
Ostrava

Hornicko-geologická
fakulta
Hornicko-geologická
fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

informace o údaje o garantovi
studijního oboru /v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci/)
změna garanta studijního
programu

Dřevařské inženýrství

Dr.

Technologie zpracování dřeva

Ekonomika a
management,
Economics and
Management
Nerostné suroviny

Bc.

Ekonomika a management,
Economics and Management

uskutečňování studijního
programu ve spolupráci s FHWS
Würzburg

Bc.

Systémové inženýrství v
průmyslu

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Nerostné suroviny

NMgr.

Systémové inženýrství v
průmyslu

dtto

dtto

Proti: 0

Rada NAÚ bere informaci na vědomí,
avšak upozorňuje, že změnou
garanta došlo k výraznému zhoršení
kvality personálního zabezpečení
doktorského studijního programu. Ve
srovnání s bývalým garantem má
nový garant výrazně méně kvalitní
publikační činnost.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 94/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH V HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

Vysoká škola
Ostravská univerzita

Fakulta
Přírodovědecká fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.

Pro: 13

Obor
Politická a kulturní
geografie

Proti: 0

Typ
H, P

Obsah
personální zabezpečení, publikační
a výzkumná činnost

Zdržel se: 0
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Ad 7 Různé
a) Rada NAÚ se z podnětu člena Rady MUDr. Fontany zabývala otázkou posuzování studijních
opor pro kombinovanou a distanční formu studia. Studijní opory musí studentovi nahrazovat
účast na přímé výuce, nemůže se tedy jednat pouze o výtah z učebnice či jiný redukovaný text
nebo pouhý sylabus s odkazy na literaturu. Studijní opory musí rovněž studentovi umožňovat
ověření znalostí nabytých samostudiem.
b) Předseda NAÚ prof. Labík přednesl předběžný návrh stanovit mechanismus vzájemné
zastupitelnosti zpravodajů pro jednotlivé oblasti vzdělávání v případě podjatosti nebo, na
základě vyžádání zpravodaje, jeho neúměrného zatížení. Členové rady NAÚ zašlou
předsedovi NAÚ návrhy na své zástupce do konce srpna t.r. Celkový návrh bude projednán
na zářijovém zasedání Rady NAÚ.
Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.

Zapsala: Martina Vidláková, MSc.
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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