Zápis z 8. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 14. září 2017
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda), JUDr. Ivan
Barančík, (místopředseda), MUDr. Josef Fontana, prof. Dušan Lužný, doc. Iva
Málková, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, prof. Jaroslav Petr, prof. Jindřich
Petruška, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr
prof. Libor Grubhoffer, doc. Tomáš Pavelka
doc. Jitka Němcová (ČKR), doc. Jakub Fischer (RVŠ), PhDr. Pavel Doleček
(MŠMT) – při projednávání bodů 4 a 5 nebyli hosté přítomni
Za Kancelář NAÚ přítomni: Jan Dvořák, Mgr. Tereza Gajdová, PhDr. Eva
Hajduková, PhDr. Petr Novák, PhDr. Jiří Smrčka, Mgr. Dita Tarbajová, PhDr. Petr
Tvrdý, Martina Vidláková, MSc. – při projednávání bodů 4 a 5 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 osmém řádném zasedání Rady
NAÚ v roce 2017. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Zahájení a schválení programu
Příprava vyhlášení výzvy č. 3/2017 pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů
Roční zpráva NAÚ
Správní řízení
Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Různé

Usnesení č. 95/2017:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 12 Kvorum (K): 7
Pro: 12
Schváleno.

Ad 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příprava vyhlášení výzvy č. 3/2017 pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval o aktuálním stavu naplnění Seznamu hodnotitelů
a o dosavadních zkušenostech s jeho fungováním. Dále podal zprávu o přípravě výzvy č. 3/2017 pro
zařazení osob do Seznamu hodnotitelů.
V současnosti zbývá proškolit ještě zhruba 200 hodnotitelů. Ačkoliv se konalo již deset školení,
kapacita nebyla vždy dostatečně naplněna a z tohoto důvodu se dosud nepodařilo proškolit všechny
zapsané hodnotitele.
Situace je složitá i s ohledem na nerovnoměrné zastoupení jednotlivých kategorií hodnotitelů,
zejména pak hodnotitelů z řad studentů vysokých škol, v jejichž případě navíc lze do budoucna
předpokládat značné změny v souvislosti s ukončováním či přerušováním studia. Do připravované
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výzvy budou proto zahrnuty i ty oblasti vzdělávání, kde jsou v Seznamech hodnotitelů zapsáni
méně než čtyři studenti.
Předseda NAÚ prof. Labík zašle dopis rektorům vysokých škol a předsedům akademických senátů,
ve kterém uvedené představitele požádá o součinnost při doplňování Seznamu hodnotitelů z řad
studentů vysokých škol. Podobný postup se předpokládá rovněž v případě Akademie věd ČR
v souvislosti s doplněním Seznamu hodnotitelů o osoby ze sféry výzkumných institucí.


Usnesení č. 96/2017:
Rada NAÚ doporučuje vyhlášení Výzvy č. 3/2017 k předkládání návrhů na zařazení osob do
Seznamu hodnotitelů.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 3

Roční zpráva NAÚ

Předseda NAÚ prof. Labík představil návrh roční zprávy Národního akreditačního úřadu pro
vysoké školství za období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.
Roční zpráva se sestává ze čtyř částí shrnujících zákonné vymezení NAÚ, jeho organizační
strukturu, činnost a mezinárodní spolupráci. Zpráva obsahuje mj. podrobné údaje o Seznamu
hodnotitelů, včetně počtu hodnotitelů pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Dále je v roční zprávě
zevrubně představena činnost NAÚ, zejména pokud jde o přípravu vnitřních předpisů, metodických
a koncepčních materiálů, spolupráci zejména se zástupci orgánů reprezentace vysokých škol,
asociacemi děkanů, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími partnery. Roční
zpráva kromě toho shrnuje průběh vedených správních řízení a přípravy stanovisek NAÚ
a projednávání vyžádaných kontrolních zpráv a informací vysokých škol o uskutečňování
akreditovaných činností.
V rámci diskuse byly navrženy menší formulační úpravy, které budou do výsledné verze textu
Roční zprávy NAÚ zapracovány.


Usnesení č. 97/2017:
Rada NAÚ schvaluje v souladu s § 83 odst. 2 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a čl. 3 odst. 1
písm. m) Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství roční zprávu NAÚ.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 4 Správní řízení
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek.
a) Rada NAÚ se zabývala řízením ke zrušení omezení akreditace bakalářského studijního
programu Informatika se studijním oborem Ekonomická informatika uskutečňovaného
Evropským polytechnickým institutem, s.r.o., které NAÚ zahájil na základě podnětu této vysoké
školy. Daný podnět byl předložen k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska
hodnoticí komise vypracovali zpravodajové za příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu.
Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Vysoká škola poté požádala o prodloužení lhůty k vyjádření do
30. září 2017. Tomuto bylo vyhověno a proto bylo další projednání věci odloženo na říjnové
zasedání Rady NAÚ.
b) Rada NAÚ se dále zabývala řízením o udělení akreditace profesnímu bakalářskému studijnímu
programu Systémové inženýrství a informatika se standardní délkou studia 3 roky, formou studia
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prezenční, zařazenému do oblasti vzdělávání Informatika pro uskutečňování Moravskou
vysokou školou Olomouc, o.p.s. Žádost byla předložena hodnoticí komisi k posouzení.
Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání
svou zprávu. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního
spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Vysoká škola požádala dne 11. září 2017
o možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení do 30 dnů. Tomu bylo vyhověno, a proto
bylo projednání žádosti o udělení akreditace odloženo na listopadové zasedání Rady NAÚ.
c) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek dále informoval o zpětvzetí žádosti Evropského
polytechnického institutu, s.r.o., o udělení akreditace profesnímu bakalářskému studijnímu
programu Ekonomika a management se standardní délkou studia 3 roky, formou studia
prezenční a kombinovanou, zařazenému do oblasti vzdělávání Ekonomické obory pro
uskutečňování Evropským polytechnickým institutem, s.r.o. Vysoká škola požádala dne 11. září
2017 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) správního řádu.


Usnesení č. 98/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c
odst. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti
Evropského polytechnického institutu, s.r.o. ze dne 22. května 2017 o udělení akreditace
profesnímu bakalářskému studijnímu programu Ekonomika a management se standardní délkou
studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování Evropským
polytechnickým institutem, s.r.o.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

d) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí Univerzity Karlovy ze dne 31. května 2016 o udělení
akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Bioetika pro
uskutečňování 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Teorie a dějiny divadla pro
uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Jelikož dne 1. září 2016 nabyla
účinnosti novela zákona o vysokých školách, kterou Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) pozbylo svou příslušnost rozhodovat o žádostech
vysokých škol týkajících se akreditací, předalo ministerstvo správní řízení vedená s vysokými
školami ohledně žádostí o udělení akreditace NAÚ k dokončení. Předseda NAÚ prof. Labík
v listopadu 2016 přistoupil k přerušení projednávání žádosti a vyžádal si od vysoké školy
v přiměřené lhůtě její doplnění v souladu s novelizovaným zákonem o vysokých školách. Tato
lhůta byla poté na žádost Univerzity Karlovy prodloužena do 17. července 2017. Univerzita
Karlova následně svou žádost v souladu s novelizovaným zákonem o vysokých školách ve
stanovené lhůtě nedoplnila, ani nepožádala o další prodloužení lhůty. Předsednictvo NAÚ proto
navrhlo správní řízení o dané žádosti vysoké školy zastavit podle § 66 odst. 1 písm. c) správního
řádu pro neodstranění podstatné vady žádosti.


Usnesení č. 99/2017:
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
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předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Karlovy ze dne 27. května 2016 o udělení
akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Bioetika pro
uskutečňování 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a v oboru Teorie a dějiny divadla pro
uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.
P: 11
K: 6
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
Ad 5 Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík. Rada NAÚ projednala kontrolní
zprávy a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování akreditovaných činností, které byly
NAÚ předloženy v období od 20. 6. 2017 do 21. 8. 2017.

4

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. 100/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství ruského
jazyka a literatury
pro střední školy
(dvouoborové)

Vyžád.
04-14

Obsah
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství ruského
jazyka a literatury
pro střední školy
(jednooborové)

04-14

zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky

P: 13
K: 7
Schváleno.



Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 101/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v přípravě
absolventů i pro práci na ZŠ a vyzývá
vysokou školu k jejich odstranění.
Z předložených informací vyplývá, že
studenti nemají možnost konat žádný
typ praxe na ZŠ. Spolupráce
s jazykovými školami při výuce
dospělých začátečníků není
dostačující a uvedený požadavek
nenaplňuje. Rada NAÚ proto
požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v přípravě
absolventů i na práci na ZŠ
do 30. června 2018.
dtto

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Přírodovědecká fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Studijní program
Chemie

Proti: 0

Typ
Bc.

Studijní obor
Chemie
konzervování –
restaurování

Vyžád.
02-16
(05-15,
03-15,
02-14)

Obsah
personální zabezpečení
profilujících předmětů
zaměřených na chemii,
konzervování a restaurování
(1/2016 VŠ doplnila kontrolní
zprávu, 05-15 vyžádána další
kontrolní zpráva o personálním
zabezpečení a publikační
činnosti vyučujících profilujících
předmětů, zaměřených na
chemii konzervování a
restaurování a o posílení výuky
profilujících předmětů na úkor
studijních předmětů bez
přímého vztahu k profilu
absolventa v říjnu 2016, 03-15
vyžádáno doplnění o informace
o publikační a výzkumné
činnosti konkrétních vyučujících
profilujících předmětů
zaměřených na chemii,
konzervování a restaurování)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v personálním
zabezpečení profilujících předmětů
zaměřených na chemii, konzervování
a restaurování a vyzývá vysokou
školu k jejich odstranění. Na základě
předložených materiálů nelze
posoudit, jak vysoká škola přistoupila
k požadovaným úpravám v období od
dubna 2016 do května 2017. Rada
NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění
nedostatků v personálním
zabezpečení studijního oboru
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) do 31. října 2017.

Zdržel se: 1

Usnesení č. 102/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Technická univerzita
v Liberci

Fakulta
Fakulta umění a
architektury

Studijní program
Design

Typ
Bc.

Studijní obor
Design prostředí
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Vyžád.
04-12

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Na základě předložených
materiálů nelze posoudit aktuální stav
personálního zabezpečení studijního

Technická univerzita
v Liberci

Fakulta umění a
architektury

P: 13
K: 7
Schváleno.


Design

Pro: 13

NMgr.

Proti: 0

Design prostředí

01-14

personální zabezpečení
studijního oboru

oboru. Rada NAÚ proto požaduje
předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v personálním
zabezpečení studijního oboru (v
rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci; včetně přílohy C-I obou
nově jmenovaných vedoucích
ateliérů) do 31. října 2017.
dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 103/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Hradec
Králové

Fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Studijní program
Sociální politika a
sociální práce

Pro: 13

Proti: 0

Typ
NMgr.

Studijní obor
Sociální práce

Vyžád.
05-14

Obsah
uskutečněná habilitační řízení
vyučujících

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Habilitační řízení,
avizované v původní žádosti o
akreditaci, dosud nebylo úspěšně
ukončeno. Rada NAÚ proto požaduje
předložit další kontrolní zprávu o
uskutečněných habilitačních řízení
vyučujících do 31. října 2018

Zdržel se: 0

Usnesení č. 104/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola

Fakulta

Studijní program

Typ

Studijní obor
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Vyžád.

Obsah

Závěry NAÚ

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta výrobních
technologií a
managementu

P: 13
K: 7
Schváleno.


Energetika

Pro: 13

Proti: 0

Bc.

Energetika teplárenství

04-14

personální zabezpečení

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Mezi habilitovanými
vyučujícími nadále přetrvává vysoký
poměr externích vyučujících. Rada
NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění
nedostatků v personálním
zabezpečení studijního oboru a
vyzývá vysokou školu, aby posílila,
zastoupení kmenových pracovníků
mezi habilitovanými vyučujícími, do
30. září 2019.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 105/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta
Fakulta výrobních
technologií a
managementu

Studijní program
Strojírenská
technologie

Typ
Bc.

Studijní obor
Řízení výroby
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Vyžád.
04-14

Obsah
personální zabezpečení
ekonomicko-manažerských
předmětů; AK dále doporučila
věnovat pozornost personálnímu
zabezpečení studijních
předmětů zejména z oblasti
řízení

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v personálním
zabezpečení ekonomickomanažerských předmětů a vyzývá
vysokou školu k jejich odstranění.
Přes dílčí posílení personálního
zabezpečení v případě dvou
studijních předmětů, je třeba nadále
pokračovat ve zvyšování kvalifikace
vyučujících. Publikační činnost
vyučujících předmětů Úvod do
managementu, Logistika, Podniková
ekonomika či Řízení lidských zdrojů
není dostatečná. Je nezbytné
posílení publikační činnosti těchto
vyučujících v uznávaných
publikacích. Rada NAÚ proto

požaduje předložit kontrolní zprávu
odstranění nedostatků v personálním
zabezpečení ekonomickomanažerských předmětů (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci)
do 30. září 2018.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 106/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta
Pedagogická fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Studijní program
Filologie

Pro: 13

Proti: 0

Typ
Bc.

Studijní obor
Obchodní ruština

Zdržel se: 0

Usnesení č. 107/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
9

Vyžád.
04-14

Obsah
publikační činnost a kariérní růst
vyučujících

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky, pokud jde o
publikační činnost a kariérním růst
vyučujících, a vyzývá vysokou školu
k jejich odstranění. Na základě
předložených materiálů nelze
posoudit, které z údajů uváděných
v kontrolní zprávě se týkají publikační
činnosti a kariérního růstu vyučujících
zabezpečujících studijní obor
Obchodní ruština. Rada NAÚ proto
požaduje přepracovat kontrolní
zprávu tak, aby obsahovala údaje o
publikační činnosti a kariérním růstu
vyučujících, které se vztahují
výhradně ke studijnímu oboru
Obchodní ruština. Rada NAÚ žádá o
předložení přepracované kontrolní
zprávy do 31. října 2017.

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola
Univerzita Karlova

Fakulta
Fakulta tělesné
výchovy a sportu

Studijní program
Specializace ve
zdravotnictví,
Specializations in
Health Service

Typ
Bc.

Studijní obor
Fyzioterapie,
Physiotherapy

Vyžád.
02-15

Obsah
garance (garant studijního oboru
vyučuje neúměrně vysoký počet
předmětů) a personální
zabezpečení studijního oboru;
AK dále doporučila snížit počet
přijímaných studentů tak, aby
odpovídal možnostem
personálního zabezpečení
studijního oboru

Univerzita Karlova

Fakulta tělesné
výchovy a sportu

Specializace ve
zdravotnictví,
Specializations in
Health Service

NMgr.

Fyzioterapie,
Physiotherapy

02-15

garance (garant studijního oboru
vyučuje neúměrně vysoký počet
předmětů) a personální
zabezpečení studijního oboru;
AK dále doporučila snížit počet
přijímaných studentů tak, aby
odpovídal možnostem
personálního zabezpečení
studijního oboru

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Přes dílčí zlepšení nelze
pokládat personální zabezpečení
studijního oboru za zcela optimální a
stabilizované. Rada NAÚ proto
požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v personálním
zabezpečení studijního oboru (v
rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) a počtu studentů
v jednotlivých ročnících studia
do 30. září 2019.
dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 108/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Karlova

Fakulta
Matematicko-fyzikální
fakulta

Studijní program
Matematika,
Mathematics

Typ
NMgr.

Studijní obor
Matematické
metody informační
bezpečnosti
(jednooborové),

10

Vyžád.
05-12

Obsah
publikační činnost pracoviště v
oboru informační bezpečnosti

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v publikační
činnosti pracoviště a vyzývá vysokou

Mathematical
Methods of
Information Security
(jednooborové)

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

školu k jejich odstranění. Vyučující,
kteří se podílející na uskutečňování
zaměření Matematika pro informační
bezpečnost nevykazují (s výjimkou
nově přijatého vyučujícího)
dostatečnou publikační činnost
v oblasti informační bezpečnosti.
Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění
uvedených nedostatků, obsahující
údaje o personálním zabezpečení
zaměření Matematika pro informační
bezpečnost v bakalářském i
navazujícím magisterském studiu a o
publikační a výzkumné činnosti
vyučujících ve vztahu k tomuto
zaměření (v rozsahu příloh B-IIa a CII žádosti o akreditaci)
do 30. června 2019.

Zdržel se: 1

Usnesení č. 109/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Palackého
v Olomouci

Fakulta
Cyrilometodějská
teologická fakulta

Studijní program
Humanitní studia

Typ
Dr.

Studijní obor
Sociální a
spirituální
determinanty zdraví

11

Vyžád.
05-14

Obsah
personální zabezpečení

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a
vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Na výuce oboru a školení
doktorandů se v nepřiměřeném
rozsahu podílejí nehabilitovaní
vyučující. Významný podíl externích
vyučujících neskýtá záruku stabilního
personálního zabezpečení a
perspektivy rozvoje studijního
programu. Z předložených materiálů
také není zřejmá zátěž jednotlivých
školitelů. Rada NAÚ proto požaduje

předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v personálním
zabezpečení studijního oboru (v
rozsahu příloh B-IIb a C-I žádosti o
akreditaci) do 31. srpna 2018.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 110/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Palackého
v Olomouci

Fakulta
Přírodovědecká fakulta

Studijní program
Matematika

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství
matematiky pro
střední školy

Vyžád.
03-15

Obsah
předměty, jejichž náplní je
problematika didaktiky
matematiky, v rozsahu formulářů
C a D žádosti o akreditaci

Univerzita Palackého
v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Matematika

NMgr.

Učitelství
matematiky pro
střední školy
(jednooborové)

03-15

předměty, jejichž náplní je
problematika didaktiky
matematiky, v rozsahu formulářů
C a D žádosti o akreditaci

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 111/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
12

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v zastoupení
didaktiky matematiky ve studijním
plánu oboru a vyzývá vysokou školu
k jejich odstranění. Zastoupení
didaktiky matematiky ve studijním
plánu je svým rozsahem, resp.
kreditovou dotací nadále
nedostatečné ve vztahu k obsahu
státních závěrečných zkoušek. Rada
NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění
nedostatků v zastoupení didaktiky
matematiky ve studijním plánu oboru
do 30. dubna 2019.
dtto

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola
Univerzita Pardubice

Fakulta
Fakulta zdravotnických
studií

Studijní program
Ošetřovatelství

Typ
NMgr.

Studijní obor
Ošetřovatelská
péče v interních
oborech

Vyžád.
03-15

Obsah
publikační činnost a personální
zabezpečení studijního oboru
v rozsahu formulářů C a G
žádosti o akreditaci

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických
studií

Specializace ve
zdravotnictví

NMgr.

Perioperační péče
v gynekologii a
porodnictví

03-15

publikační činnost a personální
zabezpečení studijního oboru
v rozsahu formulářů C a G
žádosti o akreditaci

13

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v publikační a
tvůrčí, respektive výzkumné činnosti
vyučujících a vyzývá vysokou školu
k jejich odstranění. Pouze menší část
uváděných publikací spadá do
kategorie časopisů s IF. Pracoviště
není v posledních dvou letech
nositelem žádného externího
výzkumného grantu z oblasti
ošetřovatelství. Rada NAÚ proto
požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění uvedených nedostatků
obsahující údaje o kvalifikačním růstu
vyučujících a přehlednou sumarizaci
a kategorizaci publikační a tvůrčí,
respektive výzkumné činnosti
jednotlivých vyučujících (včetně údajů
o řešených výzkumných projektech a
jejich stručné charakteristiky). Rada
NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 30. září 2019.
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v publikační a
tvůrčí, respektive výzkumné činnosti
vyučujících a vyzývá vysokou školu
k jejich odstranění. Pracoviště
v období od roku 2015 nevykazuje
žádné publikace spadající do
kategorie časopisů s IF. Pracoviště
není v posledních dvou letech
nositelem žádného externího
výzkumného grantu z oblasti
ošetřovatelství. Rada NAÚ proto
požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění uvedených nedostatků
obsahující údaje o kvalifikačním růstu
vyučujících a přehlednou sumarizaci
a kategorizaci publikační a tvůrčí,

respektive výzkumné činnosti
jednotlivých vyučujících (včetně údajů
o řešených výzkumných projektech a
jejich stručné charakteristiky). Rada
NAÚ žádá o předložení kontrolní
zprávy do 30. září 2019.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 112/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta
Fakulta strojního
inženýrství

Studijní program
Strojní inženýrství,
Mechanical
Engineering

Typ
NMgr.

Studijní obor
Letecký provoz,
Aeronautical Traffic

Vyžád.
04-12

Obsah
publikační aktivita pracoviště

Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta strojního
inženýrství

Strojní inženýrství,
Mechanical
Engineering

NMgr.

Stavba letadel,
Aircraft Design

04-12

publikační aktivita pracoviště

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 113/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
14

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v publikačních
aktivitách pracoviště a vyzývá
vysokou školu k jejich odstranění.
Odborné výstupy vyučujících mají
převážně podobu technických zpráv,
funkčních vzorků, prototypů a
příspěvků v odborných sbornících.
Publikační výstupy sledované
v databázích ISI/WoS se nicméně
daří navyšovat jen zvolna. Rada NAÚ
proto požaduje předložit kontrolní
zprávu o odstranění nedostatků,
týkajících se publikačních výstupů,
sledovaných v databázích ISI/WoS
do 30. září 2019.
dtto

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola
Česká zemědělská
univerzita v Praze

Fakulta
Provozně ekonomická
fakulta

Studijní program
Hospodářská politika
a správa

Typ
Bc.

Studijní obor
Hospodářská a
kulturní studia

Vyžád.
04-14

Obsah
personální zabezpečení a tvůrčí
a výzkumná činnost ve studijním
oboru. AK dále doporučila posílit
zastoupení předmětů z oblasti
kulturních studií zejména
v nabídce povinně-volitelných
předmětů

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta

Hospodářská politika
a správa

NMgr.

Hospodářská a
kulturní studia

04-14

personální zabezpečení a tvůrčí
a výzkumná činnost ve studijním
oboru. AK dále doporučila posílit
zastoupení předmětů z oblasti
kulturních studií zejména
v nabídce povinně-volitelných
předmětů

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o údaje o personálním
zabezpečení studijního oboru (v
rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci) pro všechny vyučující
uvedené v již zaslaném formuláři C
dřívější žádosti o akreditaci. Rada
NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 31. října 2017.
dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 114/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Filozofická fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.

Studijní program
Psychologie

Pro: 13

Proti: 0

Typ
Bc.

Studijní obor
Psychologie
(jednooborové)

Zdržel se: 0

15

Vyžád.
05-14

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru; AK dále
upozornila na nezbytné posílení
personálního zabezpečení
studijního oboru kmenovými
vyučujícími z Psychologického
ústavu FF MU mladšího a
středního věku s odpovídající
publikační činností

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o úplné údaje o personálním
zabezpečení (v rozsahu přílohy B-IIa
a C-I žádosti o akreditaci)
do 30. listopadu 2017.



Usnesení č. 115/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství
anglického jazyka a
literatury pro střední
školy
(dvouoborové)

Vyžád.
04-14

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství
anglického jazyka a
literatury pro střední
školy
(jednooborové)

04-14

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Obsah
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, studijní opory
pro pedagogickopsychologickou část studia,
obsah rigorózní zkoušky, témata
a metodologie jako součásti
rigorózní zkoušky
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, studijní opory
pro pedagogickopsychologickou část studia,
obsah rigorózní zkoušky, témata
a metodologie jako součásti
rigorózní zkoušky

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o zpřístupnění
studijních opor pro pedagogickopsychologickou část studia
v kombinované formě
do 31. října 2017.

dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 116/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství estetické
výchovy
(dvouoborové)

16

Vyžád.
04-14

Obsah
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky;

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o informace, jakým způsobem
se vysoká škola vypořádala
s doporučením Akreditační komise
vyjasnit obsah a struktury předmětů
studia s oporou o jasně vymezenou a
teoreticky i výzkumně zdůvodněnou
koncepci estetické výchovy. Rada

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Učitelství pro střední
školy

Pro: 13

Proti: 0

NMgr.

Učitelství estetické
výchovy
(jednooborové)

04-14

AK dále doporučila podstatně
posílit zaměření badatelské
činnosti na rozvoj teoretických a
výzkumných základů oboru
estetická výchova v jeho nově
koncipovaném alternativním
pojetí; vyjasnit obsah a strukturu
předmětů studia s oporou o
jasně vymezenou a teoreticky i
výzkumně zdůvodněnou
koncepci estetické výchovy
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky;
AK dále doporučila podstatně
posílit zaměření badatelské
činnosti na rozvoj teoretických a
výzkumných základů oboru
estetická výchova v jeho nově
koncipovaném alternativním
pojetí; vyjasnit obsah a strukturu
předmětů studia s oporou o
jasně vymezenou a teoreticky i
výzkumně zdůvodněnou
koncepci estetické výchovy

NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 31. října 2017.

dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 117/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství historie
pro střední školy
(dvouoborové)

17

Vyžád.
04-14

Obsah
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o informace, jakým způsobem
se vysoká škola vypořádala
s doporučením Akreditační komise

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Učitelství pro střední
školy

Pro: 13

Proti: 0

NMgr.

Učitelství historie
pro střední školy
(jednooborové)

04-14

ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky;
AK dále doporučila doplnit
didaktickou část kurikula o další
předměty
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky;
AK dále doporučila doplnit
didaktickou část kurikula o další
předměty

doplnit didaktickou část kurikula o
další předměty (ve struktuře celého
studijního plánu). Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné kontrolní zprávy
do 31. října 2017.
dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 118/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství italského
jazyka a literatury
pro střední školy
(dvouoborové)

Vyžád.
04-14

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství italského
jazyka a literatury
pro střední školy
(jednooborové)

04-14

18

Obsah
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky;
AK dále doporučila doplnit
didaktickou část kurikula o další
předměty
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o informace, jakým způsobem
se vysoká škola vypořádala
s doporučením Akreditační komise
doplnit didaktickou část kurikula o
další předměty (ve struktuře celého
studijního plánu). Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné kontrolní zprávy
do 31. října 2017.
dtto

práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky;
AK dále doporučila doplnit
didaktickou část kurikula o další
předměty

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 119/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství latinského
jazyka a literatury
pro střední školy
(dvouoborové)

Vyžád.
04-14

Obsah
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky;
AK dále doporučila doplnit
didaktickou část kurikula o další
předměty a věnovat pozornost
personálnímu rozvoji pracoviště

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství latinského
jazyka a literatury
pro střední školy
(jednooborové)

04-14

zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky;
AK dále doporučila doplnit
didaktickou část kurikula o další
předměty a věnovat pozornost
personálnímu rozvoji pracoviště

19

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o informace, jakým způsobem
se vysoká škola vypořádala
s doporučením Akreditační komise
doplnit didaktickou část kurikula o
další předměty. Rada NAÚ dále žádá
doplnit kontrolní zprávu o údaje o
personálním zabezpečení (v rozsahu
přílohy B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) a stručný komentář
k provedeným změnám. Předložená
kontrolní zpráva tyto požadované
údaje neobsahovala. Rada NAÚ žádá
o předložení doplněné kontrolní
zprávy do 31. října 2017.
dtto

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 120/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství
německého jazyka
a literatury pro
střední školy
(dvouoborové)

Vyžád.
04-14

Obsah
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součást rigorózní zkoušky

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství
německého jazyka
a literatury pro
střední školy
(jednooborové)

04-14

zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součást rigorózní zkoušky

P: 12
K: 7
Schváleno.


Pro: 12

Proti: 0

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o informace, jakým způsobem
se vysoká škola vypořádala
s požadavkem Akreditační komise
tematicky ošetřit přípravu absolventa
na práci i na ZŠ. Zpráva v tomto
ohledu neobsahuje konkrétní
informace. Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné kontrolní zprávy
do 31. října 2017.
dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 121/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Filozofická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství
portugalského
jazyka a literatury
pro střední školy

20

Vyžád.
04-14

Obsah
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o konkrétní informace o
obsahu rigorózní zkoušky, jakož i o
tématech a metodologii jako její

(dvouoborové)

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

P: 12
K: 7
Schváleno.


Učitelství pro střední
školy

Pro: 12

Proti: 0

NMgr.

Učitelství
portugalského
jazyka a literatury
pro střední školy
(jednooborové)

04-14

ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky

součásti do 31. října 2017.

dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 122/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Slezská univerzita v
Opavě

Fakulta
Filozofickopřírodovědecká fakulta
v Opavě

P: 13
K: 7
Schváleno.



Studijní program
Aplikovaná fyzika

Pro: 13

Proti: 0

Typ
Bc.

Studijní obor
Počítačová
technika a její
aplikace

Zdržel se: 0

Usnesení č. 123/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
21

Vyžád.
01-16

Obsah
publikační a tvůrčí činnost a
zabezpečení studijního oboru
habilitovanými vyučujícími

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy: 1) o přehled publikační a
tvůrčí činnosti všech vyučujících
v oblasti počítačové techniky od roku
2015 (členěný podle jednotlivých
pracovníků a typů výstupů), 2) o
údaje o ukončených (probíhajících)
habilitačních řízeních vyučujících,
podílejících se na uskutečňování
studijního oboru. Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné kontrolní zprávy
do 28. února 2018.

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola
Slezská univerzita v
Opavě

Fakulta
Filozofickopřírodovědecká fakulta
v Opavě

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Proti: 0

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství českého
jazyka a literatury
pro střední školy

Vyžád.
05-14

Obsah
odstranění uvedených
nedostatků (1. Nevhodná
koncepce pedagogických praxí,
odborné praxe nejsou
odpovídajícím způsobem řízeny
a reflektovány. 2. Personální
problémy pracoviště /rýsují se
věkové problémy, chybí
kvalifikační růst/. 3. Kapacitní
problémy Ústavu pedagogických
a psychologických věd /velká
výuková zátěž v několika
studijních oborech a malý počet
vyučujících; je ohrožena kvalita
výuky/. Je nezbytné posílit
personální zabezpečení
minimálně o jednoho vyučujícího
s odpovídající publikační
činností. 4. Nedostatečná
vědecká a publikační činnost
pracoviště. 5. Nedostatečné
zastoupení metodologie ve
studijním plánu a chybí
diplomové práce orientované
také oborově didakticky. 6.
Oborové didaktiky jsou
orientovány jen ke specifičnosti
osmiletých gymnázií, nikoli ke
středním odborným školám
nebo základním školám.)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy: 1) o konkrétní údaje o
úpravách koncepce pedagogických
praxí (v rozsahu přílohy B-IV žádosti
o akreditaci), zejména o informace
s jakými školami má vysoká škola
uzavřené smlouvy o spolupráci a o
údaje, kteří vyučující se podílejí na
systematickém vedení studentů
během praxí a na jejich reflexi, resp.
kdo je pověřen supervizí praxí, 2) o
údaje o personálním zabezpečení
studijního oboru (v rozsahu přílohy BIIa a C-I žádosti o akreditaci, včetně
vyučujících pedagogickopsychologické části), 3) o údaje o
tvůrčí, resp. vědecké činnosti
pracoviště vztahující se ke studijnímu
oboru (v rozsahu přílohy C-II žádosti
o akreditaci), a 4) o syllaby předmětů
metodologického a oborově
didaktického zaměření (v rozsahu
přílohy B-III žádosti o akreditaci) a
charakteristiku provedených změn.
Rada NAÚ žádá o předložení
doplněné kontrolní zprávy
do 30. listopadu 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 124/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola

Fakulta

Studijní program

Typ

Studijní obor

22

Vyžád.

Obsah

Závěry NAÚ

Slezská univerzita v
Opavě

Filozofickopřírodovědecká fakulta
v Opavě

P: 13
K: 7
Schváleno.


Učitelství pro střední
školy

Pro: 13

Proti: 0

NMgr.

Učitelství dějepisu
pro střední školy

05-14

odstranění uvedených
nedostatků (1. Nevhodná
koncepce pedagogických praxí,
odborné praxe nejsou
odpovídajícím způsobem řízeny
a reflektovány. 2. Personální
problémy pracoviště /rýsují se
věkové problémy, chybí
kvalifikační růst/. 3. Kapacitní
problémy Ústavu pedagogických
a psychologických věd /velká
výuková zátěž v několika
studijních oborech a malý počet
vyučujících; je ohrožena kvalita
výuky/. Je nezbytné posílit
personální zabezpečení
minimálně o jednoho vyučujícího
s odpovídající publikační
činností. 4. Nedostatečná
vědecká a publikační činnost
pracoviště. 5. Nedostatečné
zastoupení metodologie ve
studijním plánu a chybí
diplomové práce orientované
také oborově didakticky. 6.
Oborové didaktiky jsou
orientovány jen ke specifičnosti
osmiletých gymnázií, nikoli ke
středním odborným školám
nebo základním školám.)

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy: 1) o konkrétní údaje o
úpravách koncepce pedagogických
praxí (v rozsahu přílohy B-IV žádosti
o akreditaci), zejména o informace
s jakými školami má vysoká škola
uzavřené smlouvy o spolupráci, a o
údaje, kteří vyučující se podílejí na
systematickém vedení studentů
během praxí a na jejich reflexi, resp.
kdo je pověřen supervizí praxí, 2) o
údaje o personálním zabezpečení
studijního oboru (v rozsahu přílohy BIIa a C-I žádosti o akreditaci, včetně
vyučujících pedagogickopsychologické části), 3) o údaje o
tvůrčí, resp. vědecké činnosti
pracoviště vztahující se ke studijnímu
oboru (v rozsahu přílohy C-II žádosti
o akreditaci), a 4) o syllaby předmětů
metodologického a oborově
didaktického zaměření (v rozsahu
přílohy B-III žádosti o akreditaci) a
charakteristiku provedených změn.
Rada NAÚ žádá o předložení
doplněné kontrolní zprávy
do 30. listopadu 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 125/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Technická univerzita
v Liberci

Fakulta
Fakulta zdravotnických
studií

Studijní program
Specializace ve
zdravotnictví

Typ
Bc.

Studijní obor
Zdravotnický
záchranář

23

Vyžád.
02-15

Obsah
personální růst vyučujících
včetně garanta studijního oboru;
AK dále doporučila snížit počet
přijímaných studentů na 20 tak,

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o: 1) údaje o úplném
personálním zabezpečení studijního
oboru (v rozsahu příloh B-IIa a C-I

aby odpovídal možnostem
personálního zabezpečení
studijního oboru

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

žádosti o akreditaci) včetně
strukturované charakteristiky
publikačních aktivit jednotlivých
vyučujících podílejících se na jeho
uskutečňování (např. s využitím
kategorizace používané při
hodnocení RVVI) za roky 2015 –
2017 a podrobnějšího komentáře o
kvalifikačním růstu vyučujících za
stejné časové období, 2) údaje o
související tvůrčí, respektive
výzkumné činnosti (v rozsahu přílohy
C-II žádosti o akreditaci) za roky
2015 – 2017. Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné kontrolní zprávy
do 31. října 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 126/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta
Fakulta výrobních
technologií a
managementu

P: 13
K: 7
Schváleno.

Studijní program
Strojírenská
technologie

Pro: 11

Proti: 0

Typ
NMgr.

Studijní obor
Příprava a řízení
výroby

Zdržel se: 2

24

Vyžád.
04-14

Obsah
personální zabezpečení
ekonomicko-manažerských
předmětů; AK dále doporučila
věnovat pozornost personálnímu
zabezpečení studijních
předmětů zejména z oblasti
řízení

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění
(upřesnění) kontrolní zprávy, pokud
jde o informace o pracovně právním
vztahu vyučující povinných předmětů
Rozhodovací procesy a Řízení
podniku. Rada NAÚ dále
doporučuje posílit personální
zabezpečení, zejména v případě
ekonomicko-manažerských
předmětů. Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné kontrolní zprávy
do 31. října 2017.



Usnesení č. 127/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta
Filozofická fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Studijní program
Humanitní studia

Pro: 13

Typ
Bc.

Proti: 0

Studijní obor
Základy humanitní
vzdělanosti estetika

Vyžád.
04-14

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o údaje o úplném personálním
zabezpečení studijního oboru
(v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci) a o stručnou
charakteristiku změn v personálním
zabezpečení, které proběhly v období
od udělení akreditace. Rada NAÚ
žádá o předložení doplněné kontrolní
zprávy do 30. listopadu 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 128/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta
Pedagogická fakulta

Studijní program
Učitelství pro střední
školy

Typ
NMgr.

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

Vyžád.
04-14

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Matematika

NMgr.

Učitelství
matematiky pro 2.
stupeň základních
škol (dvouoborové)

04-14
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Obsah
externí výzkumné projekty jak v
odborné lingvistice a literární
vědě, tak v didaktice; AK dále
doporučila perspektivně posílit
studijní plán o lingvistické a
literárněvědné disciplíny
teoretického charakteru
odstranění uvedených
nedostatků (požadavek posílit
hodinovou dotaci i kreditové
ohodnocení předmětů společné
učitelské přípravy ve studijním
plánu, včetně posílení praxe a
její reflexe; AK dále považovala
za nutné, aby diplomové práce
neobsahovaly pouze

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o aktuální studijní plán (v
rozsahu přílohy B-IIa žádosti o
akreditaci) do 31. října 2017.

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o aktuální studijní plán (v
rozsahu přílohy B-IIa žádosti o
akreditaci) do 31. října 2017.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Matematika

Pro: 13

Proti: 0

NMgr.

Učitelství
matematiky pro
střední školy

04-14

matematickou, ale také
didakticko-matematickou složku)
provedené úpravy (AK
požadovala posílit hodinovou
dotaci i kreditové ohodnocení
předmětů společné učitelské
přípravy ve studijním plánu,
včetně posílení praxe a její
reflexe) a personální
zabezpečení

dtto

Zdržel se: 0

Usnesení č. 129/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Karlova

Fakulta
Matematicko-fyzikální
fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Studijní program
Informatika,
Computer Science

Pro: 12

Proti: 0

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství
informatiky
(dvouoborové),
Training Teachers
of Computer
Science
(dvouborové)

Vyžád.
04-14

Obsah
ucelená sada studijních opor

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy: 1) o informace o počtech
studentů daného studijního oboru
v jednotlivých ročnících studia, 2) o
vysvětlení, jak je studium stávajících
studentů v kombinované formě
zajištěno studijními oporami. Rada
NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do 31. října 2017.

Zdržel se: 1

Usnesení č. 130/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta
Fakulta aplikované
informatiky

Studijní program
Inženýrská
informatika,
Engineering
Informatics

Typ
NMgr.

Studijní obor
Integrované
systémy v
budovách,
Integrated Systems
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Vyžád.
04-14

Obsah
výzkumné projekty vztahujících
se k oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o přehled řešených grantů a
projektů získaných od roku 2014 pro
vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí

in Buildings

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

činnost v příslušné oblasti vzdělávání
(ve struktuře dle přílohy C-II žádosti o
akreditaci). Zejména je třeba vyjasnit
roli fakulty při realizaci výzkumných
grantů a projektů a specifikovat zdroj
financování, tj. poskytovatele grantu.
Rada NAÚ žádá o předložení
doplněné kontrolní zprávy
do 30. listopadu 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 131/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Česká zemědělská
univerzita v Praze
České vysoké učení
technické v Praze

Fakulta
Fakulta životního
prostředí
Fakulta stavební

Studijní program
Geology

Typ
NMgr.

Studijní obor
Environmental
Geosciences
Inženýrství
životního prostředí

Vyžád.
04-14

Stavební inženýrství

NMgr.

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Ekonomická fakulta

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Systémové
inženýrství a
informatika,
Engineering and
Informatics
Učitelství pro střední
školy

Bc.

Ekonomická
informatika,
Economic
Informatics

03-15

NMgr.

Učitelství českého
jazyka a literatury
pro střední školy
(dvouoborové)

04-14

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství českého
jazyka a literatury
pro střední školy
(jednooborové)

04-14
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01-15

Obsah
výzkumná a publikační činnost
ve studijním oboru
personální zabezpečení
studijního oboru habilitovanými
vyučujícími a zapojení garanta
studijního oboru do výuky
personální zabezpečení
studijního oboru v rozsahu
formulářů C a G žádosti o
akreditaci

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a doporučuje nadále věnovat
zvýšenou pozornost kariernímu růstu
vyučujících.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství
francouzského
jazyka a literatury
pro střední školy
(dvouoborové)

04-14

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství
francouzského
jazyka a literatury
pro střední školy
(jednooborové)

04-14

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství
španělského jazyka
a literatury pro
střední školy
(dvouoborové)

04-14

Masarykova
univerzita

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství
španělského jazyka
a literatury pro
střední školy
(jednooborové)

04-14

Mendelova univerzita
v Brně

Zahradnická fakulta

Zahradní a
krajinářská
architektura

NMgr.

Zahradní a
krajinářská
architektura

04-14

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná
matematika

Dr.

Aplikovaná
matematika a Fuzzy
modelování

05-12

Slezská univerzita v
Opavě

Fakulta veřejných
politik v Opavě

Specializace v
pedagogice

Bc.

Sociální patologie a
prevence

01-15
(01-14)

28

zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky
zařazení předmětu věnovaného
metodologii pedagogickopsychologického výzkumu do
studijního plánu, tematické
ošetření přípravy absolventa na
práci i na ZŠ, obsah rigorózní
zkoušky, témata a metodologie
jako součásti rigorózní zkoušky
personální zabezpečení a tvůrčí
činnosti pracoviště
personální zabezpečení
studijního oboru a struktura
studijních oborů v rámci
studijního programu Aplikovaná
matematika
personální zabezpečení
studijního programu, publikační

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 a doporučuje nadále věnovat

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta výrobních
technologií a
managementu
Fakulta výrobních
technologií a
managementu

Materiálové vědy

Bc.

Materiály

04-14

činnost pracoviště, studijní opory
pro kombinované studium (0115 vyžádána další kontrolní
zpráva)
personální zabezpečení

Materiálové vědy

NMgr.

Materiálové vědy a
analýza materiálů

05-14

personální zabezpečení

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta výrobních
technologií a
managementu
Fakulta výrobních
technologií a
managementu
Fakulta životního
prostředí

Strojírenství

Bc.

04-14

personální zabezpečení

Strojírenství

NMgr.

04-14

personální zabezpečení

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Inženýrská ekologie

Bc.

Materiály a
technologie v
dopravě
Materiály a
technologie v
dopravě
Vodní hospodářství

05-15
(04-14)

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta

Filologie

NMgr.

04-14

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta

Filologie

NMgr.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta

Historické vědy

NMgr.

Učitelství
německého jazyka
a literatury pro
střední školy
(dvouoborové)
Učitelství
německého jazyka
a literatury pro
střední školy
(jednooborové)
Učitelství historie
pro střední školy
(dvouoborové)

garance studijního oboru (05-15
AK konstatovala dílčí zlepšení
publikační činnosti pracoviště,
avšak přetrvával problém
s garancí oboru; garant
nevykazoval publikační a tvůrčí
činnost vztahující se k jím
garantovanému oboru
odpovídající standardům AK)
provedené úpravy (důsledně
zařazovat didaktiku oboru pro
ZŠ /vzhledem k současné
legislativě/ a část praxe
orientovat na ZŠ)
provedené úpravy (důsledně
zařazovat didaktiku oboru pro
ZŠ /vzhledem k současné
legislativě/ a část praxe
orientovat na ZŠ)
provedené úpravy (důsledně
zařazovat didaktiku oboru pro
ZŠ /vzhledem k současné
legislativě/ a část praxe
orientovat na ZŠ, vyjasnit
podmínky přijímacího řízení a
věnovat pozornost personálnímu
zabezpečení studijního oboru) a
personální zabezpečení
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04-14

04-14

odpovídající pozornost kariérnímu
růstu vyučujících.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a doporučuje nadále věnovat
zvýšenou pozornost kariernímu růstu
vyučujících.
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.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta

Historické vědy

NMgr.

Učitelství historie
pro střední školy
(jednooborové)

04-14

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta

Učitelství pro
základní školy

NMgr.

Občanská výchova
(dvouoborové)

04-14

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Filologie

Bc.

Český jazyk a
literatura
(dvouoborové)

04-14

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Filologie

Bc.

Český jazyk a
literatura
(jednooborové)

04-14

publikační činnost a kariérní růst
vyučujících

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Filologie

Bc.

Český jazyk pro
média a veřejnou
sféru

04-14

publikační činnost a kariérní růst
vyučujících
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provedené úpravy (důsledně
zařazovat didaktiku oboru pro
ZŠ /vzhledem k současné
legislativě/ a část praxe
orientovat na ZŠ, vyjasnit
podmínky přijímacího řízení a
věnovat pozornost personálnímu
zabezpečení studijního oboru) a
personální zabezpečení
provedené změny (personální
posílení oborově didaktických
předmětů, včetně publikační a
výzkumné činnosti; AK dále
doporučila více orientovat
témata diplomových prací
směrem k oborové didaktice a
upravit profil absolventa tak, aby
více korespondoval s cíli
výchovy k občanství v
příslušných kurikulárních
dokumentech)
publikační činnost a kariérní růst
vyučujících

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a upozorňuje na potřebu
věnovat náležitou pozornost zajištění
dlouhodobé perspektivy rozvoje
studijního oboru/programu z hlediska
personálního zabezpečení.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí
a upozorňuje, že je nadále třeba
věnovat systematickou pozornost
kvalitativnímu růstu personálního
zabezpečení studijního oboru a
provázání výzkumné a publikační
činnosti s profilem studijního
programu.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí
a upozorňuje, že je nadále třeba
věnovat systematickou pozornost
kvalitativnímu růstu personálního
zabezpečení studijního oboru a
provázání výzkumné a publikační
činnosti s profilem studijního
programu.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí
a upozorňuje, že je nadále třeba
věnovat systematickou pozornost
kvalitativnímu růstu personálního
zabezpečení studijního oboru a
provázání výzkumné a publikační
činnosti s profilem studijního
programu.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

Školský
management

04-14

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Geografie

Bc.

Geografie
(dvouoborové)

04-14

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Chemie

Bc.

Chemie
(dvouoborové)

03-16
(01-16,
02-16,
05-15,
04-14)

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Chemie

Bc.

Toxikologie a
analýza škodlivin

03-16
(01-16,
02-16,
05-15,
04-14)
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provedené úpravy (zpřesnění
manažerské praxe neredukovat ji pouze na
ekonomický management a
vedení lidí, ale rozšířit její
zaměření zejména na
pedagogický management)
odstranění uvedených
nedostatků (garant nesplňoval
publikační požadavky kladené
na garanty a nezaručoval
perspektivu rozvoje oboru); AK
dále doporučila věnovat
pozornost personálnímu
zabezpečení studijního oboru
habilitovanými vyučujícími
mladšího a středního věku a
rozšířit nabídku témat
bakalářských prací tak, aby
zohledňovaly skutečnost, že se
jedná primárně o studium
učitelství.
personální zabezpečení a
publikační činnost vyučujících
(03-16 AK netrvala na svém
původním návrhu na omezení
akreditace, nejzávažnější
nedostatky vysoká škola ve
svých vyjádření odstranila,
nicméně i nadále přetrvávaly ve
studijním oboru nedostatky
v personálním zabezpečení. AK
proto dále upozornila, že pokud
nastoupený trend nepovede
k odstranění těchto nedostatků,
bude je nutné považovat za
závažné)
personální zabezpečení a
publikační činnost vyučujících
(03-16 AK netrvala na svém
původním návrhu na omezení
akreditace, nejzávažnější
nedostatky vysoká škola ve
svých vyjádření odstranila,
nicméně i nadále přetrvávaly ve

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a upozorňuje, že před
případnou budoucí akreditací
studijního programu bude třeba dále
zpřesnit a prohloubit vazbu mezi
profilem absolventa a obsahem
studijního plánu.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a doporučuje nadále věnovat
zvýšenou pozornost kariernímu růstu
vyučujících.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a upozorňuje, že
personálnímu zabezpečení a
publikační činnosti vyučujících je
nadále třeba věnovat zvýšenou
pozornost s ohledem na další
uskutečňování studijního oboru a
jeho případnou budoucí akreditaci.

studijním oboru nedostatky
v personálním zabezpečení. AK
proto dále upozornila, že pokud
nastoupený trend nepovede
k odstranění těchto nedostatků,
bude je nutné považovat za
závažné)
personální zabezpečení
studijního oboru

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Matematika

Bc.

Matematika
(dvouoborové)

04-14

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Matematika

Bc.

Matematika a její
použití v přírodních
vědách

04-14

personální zabezpečení
studijního oboru

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

Náboženská
výchova

05-14
(04-12)

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální
fakulta

Matematika,
Mathematics

NMgr.

05-12

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální
fakulta

Matematika,
Mathematics

NMgr.

Univerzita Palackého
v Olomouci

Filozofická fakulta

Filologie

Bc.

Finanční a pojistná
matematika
(jednooborové),
Financial and
Insurance
Mathematics
(jednooborové)
Pravděpodobnost,
matematická
statistika a
ekonometrie
(jednooborové),
Probability,
Mathematical
Statistics and
Econometrics
(jednooborové)
Korejština pro
hospodářskou praxi
(jednooborové)

personální zabezpečení
studijního oboru (05-14
vyžádána další kontrolní zpráva
o personálním růstu a
personální zabezpečení
studijního oboru)
personální zabezpečení
studijního oboru

Univerzita Palackého
v Olomouci

Filozofická fakulta

Teorie a dějiny
výtvarných umění

NMgr.

Dějiny výtvarných
umění
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a doporučuje nadále věnovat
adekvátní pozornost kvalifikačnímu
růstu vyučujících.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a doporučuje nadále věnovat
adekvátní pozornost kvalifikačnímu
růstu vyučujících.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

05-12

personální zabezpečení
studijního oboru

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

02-15

personální zabezpečení
studijního oboru

04-14

kariérní růst vyučujících
(habilitace, řízení ke jmenování

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a upozorňuje na potřebu
nadále věnovat zvýšenou pozornost
personálnímu zabezpečení studijního
oboru.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a doporučuje nadále věnovat

(jednooborové)
Veterinární a
farmaceutická
univerzita Brno

Fakulta veterinární
hygieny a ekologie

Veterinární hygiena a
ekologie,
Veterinary Hygiene
and Ecology

Dr.

Vysoká škola
chemickotechnologická v Praze
Vysoká škola
technická a
ekonomická
v Českých
Budějovicích
Vysoká škola
technická a
ekonomická
v Českých
Budějovicích
Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta chemickoinženýrská

Analytická a fyzikální
chemie

NMgr.

Stavitelství

Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta strojního
inženýrství

Vysoké učení
technické v Brně
Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta strojního
inženýrství
Fakulta strojního
inženýrství

Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta strojního
inženýrství

Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta strojního
inženýrství

Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta strojního
inženýrství

Fakulta strojního
inženýrství

profesorem)

pozornost kariérnímu růstu
vyučujících.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Veterinární
biochemie, chemie
a biofyzika,
Veterinary
Biochemistry,
Chemisty and
Biophysics
Analytická chemie a
jakostní inženýrství

02-13

personální zabezpečení

01-13

personální zabezpečení
studijního oboru

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Bc.

Pozemní stavby

01-15

personální zabezpečení
studijního oboru

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Stavitelství

NMgr.

Konstrukce staveb

05-15

personální zabezpečení

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Aplikované vědy
v inženýrství,
Applied Sciences in
Engineering
Strojírenství,
Engineering

NMgr.

05-12

personální zabezpečení

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

05-12

personální zabezpečení
studijního oboru a o publikační
činnost v oboru

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Strojírenství,
Engineering
Strojní inženýrství,
Mechanical
Engineering
Strojní inženýrství,
Mechanical
Engineering
Strojní inženýrství,
Mechanical
Engineering

Bc.

Materiálové
inženýrství,
Materials
Enginering
Aplikovaná
informatika a řízení,
Applied Computer
Science and Control
Profesionální pilot,
Professional Pilot
Energetické
inženýrství,
Power Engineering
Fluidní inženýrství,
Fluid Engineering

04-12

publikační aktivita pracoviště

05-12

05-12

Strojní inženýrství,
Mechanical
Engineering

NMgr.

Procesní
inženýrství,
Process
Engineering
Slévárenská
technologie,
Foundry

personální zabezpečení
studijního oboru a o publikační
činnost v oboru
personální zabezpečení
studijního oboru a o publikační
činnost v oboru
personální zabezpečení
studijního oboru a o publikační
činnost v oboru

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

Bc.

NMgr.
NMgr.
NMgr.
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05-12

05-12

personální zabezpečení
studijního oboru a o publikační
činnost v oboru

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

Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta strojního
inženýrství

Strojní inženýrství,
Mechanical
Engineering

NMgr.

Vysoké učení
technické v Brně

Fakulta strojního
inženýrství

Strojní inženýrství,
Mechanical
Engineering

NMgr.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Technology
Strojírenská
technologie,
Manufacturing
Technology
Technika prostředí,
Environmental
Engineering

05-12

personální zabezpečení
studijního oboru a o publikační
činnost v oboru

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

05-12

personální zabezpečení
studijního oboru

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 132/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

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

Fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Studijní program
Ekonomika a
management

Pro: 13

Proti: 0

Typ
Bc.

Studijní obor
Podniková ekonomika a řízení
lidských zdrojů

Obsah
rozšíření výuky na pobočku (0417 vyžádáno doplnění informace
o aktuální rozvrhy na letní
semestr (s uvedením jmen
vyučujících jednotlivých
předmětů) pro všechna
pracoviště, kde je výuka
uskutečňována)

Závěry NAÚ
S ohledem na skutečnost, že výuka
má být uskutečňována v jiných než
v původně avizovaných prostorách,
Rada NAÚ žádá o doplnění
informace o stručnou charakteristiku
vybavení prostor (s ohledem na
vhodnost výuky a ostatního vybavení
požadovaného zákonem o vysokých
školách) v rozsahu příloh C-III a C-IV
žádosti o akreditaci do 31. října 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 133/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

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

Fakulta

Studijní program
Ekonomika a
management,
Economics and
management

Typ
Bc.

Studijní obor
Podniková ekonomika a
management obchodu,
Business Administration and
Sales
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Obsah
rozšíření výuky na pobočku (0417 vyžádáno doplnění informace
o aktuální rozvrhy na letní
semestr (s uvedením jmen
vyučujících jednotlivých

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.

Ekonomika a
management

Bc.

Podniková ekonomika a
management provozu

ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.

Ekonomika a
management

Bc.

Podniková ekonomika a řízení
provozu, logistiky a kvality

Specializace ve
zdravotnictví
Specializace v
pedagogice

Bc.

Fyzioterapie

předmětů) pro všechna
pracoviště, kde je výuka
uskutečňována)
rozšíření výuky na pobočku (0417 vyžádáno doplnění informace
o aktuální rozvrhy na letní
semestr (s uvedením jmen
vyučujících jednotlivých
předmětů) pro všechna
pracoviště, kde je výuka
uskutečňována)
rozšíření výuky na pobočku (0417 vyžádáno doplnění informace
o aktuální rozvrhy na letní
semestr (s uvedením jmen
vyučujících jednotlivých
předmětů) pro všechna
pracoviště, kde je výuka
uskutečňována)
rozšíření výuky na pobočku

Bc.

Chemie se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové)

změny v personálním
zabezpečení studijního oboru

Učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů pro
základní a střední školy –
chemie (dvouoborové)
Experimentální biologie rostlin
(jednooborové)

změny v personálním
zabezpečení studijního oboru

Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Biologie

NMgr.

Univerzita Palackého
v Olomouci
Univerzita Palackého
v Olomouci
Univerzita Palackého
v Olomouci
Univerzita Palackého
v Olomouci
Univerzita Palackého
v Olomouci
Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Filozofie

NMgr.

Filozofie (jednoborové)

Filozofická fakulta

Filologie

Dr.

Románské jazyky

rozšíření studijního plánu o
specializaci „Ekofyziologie
rostlin“
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního oboru

Filozofická fakulta

Filologie

Dr.

Románské jazyky

změna garanta studijního oboru

Filozofická fakulta

Filologie

Dr.

Srovnávací slovanská filologie

změna garanta studijního oboru

Filozofická fakulta

Sociologie

Bc.

Sociální práce

Filozofická fakulta

Teorie a dějiny

Dr.

Teorie a dějiny hudby

změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí
a upozorňuje, že je nadále třeba
věnovat systematickou pozornost
kvalitativnímu růstu personálního
zabezpečení studijního oboru.
dtto

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

v Olomouci
Univerzita Palackého
v Olomouci

Univerzita Pardubice

Univerzita
Pardubice

Univerzita Pardubice
Vysoká škola
obchodní v Praze, o.
p. s.

Přírodovědecká fakulta

hudebního umění
Geography

NMgr.

International Development
Studies

Fakulta filozofická
Fakulta filozofická

Filozofie
Filozofie

Bc.
Dr.

Filozofie
Filozofie

programu
společné uskutečňování
s University of Auvergne a
University of Pavia (04-17
vyžádáno doplnění 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)
změna garanta studijního oboru
změna garanta studijního oboru

Fakulta filozofická

Filozofie
Mezinárodní
teritoriální studia

NMgr.
Bc.

Filozofie
Cestovní ruch

změna garanta studijního oboru
změna garanta studijního oboru

P: 13
K: 7
Schváleno.

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí
a konstatuje, že nepovažuje za
vhodné garantování doktorského
studijního programu habilitovaným
vyučujícím, který dosud nemá
zkušenosti s vedením disertačních
prací. Rada NAÚ proto doporučuje
změnu garanta studijního oboru.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí
a upozorňuje na potřebu posílit
publikační činnost nové garantky
studijního oboru, zejména pokud jde o
články v impaktovaných časopisech,
respektive v časopisech
registrovaných v současné době
uznávaných databázích (Scopus
apod.). Rada NAÚ dále upozorňuje,
že akademičtí pracovníci, jejichž
součet týdenní pracovní doby na
vysoké škole přesahuje 1,5 násobek
stanovené pracovní doby podle § 79
zákoníku práce, nejsou bráni v úvahu
při posuzování personálního
zabezpečení studijního programu.

Ad 6 Různé
a) V úvodu zasedání vystoupili přítomní hosté.
- Místopředsedkyně ČKR doc. Jitka Němcová informovala o postupu ČKR ve věci řešení
krajně neuspokojivého financování vysokých škol v ČR.
- Předseda RVŠ Doc. Jakub Fischer představil program Týdne pro vzdělanost, podrobně
informoval o situaci ohledně rozpočtu pro vysoké školy a vyjádřil velké znepokojení nad
dosavadním přístupem vlády k financování vysokých škol. Zdůraznil, že vysoké školy
při řešení financování školství spolupracují se zástupci dalších stupňů vzdělávání a se
školskými odbory.
- Zástupce náměstka ministra PhDr. Pavel Doleček za Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy informoval o aktivitách ministerstva směřujících k posílení rozpočtu
vysokých škol a o postoji pana ministra, který požadavky vysokých škol plně podporuje.
b) Předseda NAÚ prof. Labík v návaznosti na minulé zasedání Rady představil schéma
vzájemné zastupitelnosti zpravodajů pro jednotlivé oblasti vzdělávání (konkrétní podoba
byla členům Rady NAÚ zaslána e-mailem). Člen Rady NAÚ prof. Netuka otevřel diskuzi
ohledně doporučeného postupu při střetu zájmů. V uvedeném případě určí náhradního
zpravodaje předseda NAÚ, a to dle uvedeného schématu.
c) Rada NAÚ projednala žádost prof. Ing. Ladislava Blažka, CSc. o vyřazení ze Seznamu
hodnotitelů (oblast vzdělávání – Ekonomické obory) před uplynutím doby, na niž byl
zapsán.


Usnesení č. 134/2017:
Rada NAÚ podle § 83e odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), schvaluje vyřazení
prof. Ladislava Blažka ze Seznamu hodnotitelů k 30. září 2017, a to na základě jeho
žádosti.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

d) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o předpokládaném vývoji ohledně
institucionálních akreditací. Do konce roku je možné očekávat předložení nejméně tří
žádostí o institucionální akreditaci (Masarykova univerzita, Univerzita Karlova a Univerzita
Palackého v Olomouci), přičemž každá z těchto univerzit bude pravděpodobně žádat
o mnoho oblastí vzdělávání. V této souvislosti bude třeba ustavit příslušné hodnoticí komise
a vhodnou formou zajistit školení vybraných potenciálních hodnotitelů. Požádal proto členy
Rady, aby zaslali předběžné návrhy těchto hodnotitelů za každou oblast vzdělávání, a to
konce září 2017.
e) Předseda NAÚ prof. Labík informoval o proběhlém školení členů Rady NAÚ pro systém
REDOP. Ze strany NAÚ byly vzneseny podněty k úpravám tohoto systému tak, aby byl pro
účely akreditací použitelný. Předseda NAÚ dále informoval o předběžném programu
listopadového dvoudenního výjezdního zasedání Rady NAÚ na zámku Štiřín.
Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.

Zapsali: Tereza Gajdová, Petr Novák, Petr Tvrdý
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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