Zápis z 9. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 12. října 2017
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda), JUDr. Ivan
Barančík, (místopředseda), MUDr. Josef Fontana, prof. Libor Grubhoffer,
prof. Dušan Lužný, doc. Iva Málková, prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš Pavelka,
prof. Jaroslav Petr, prof. Jindřich Petruška, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva
Táborská, prof. Zdeněk Vintr
doc. Ivo Mathé
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 bodu 2 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 devátém řádném zasedání
Rady NAÚ v roce 2017. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1.
2.
3.
4.


Zahájení a schválení programu
Správní řízení
Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Různé

Usnesení č. 135/2017:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 13 Kvorum (K): 7
Pro: 13
Schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2 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 příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. 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 projednání věci bylo odloženo na říjnové zasedání Rady NAÚ. V uvedeném termínu se
zástupci vysoké školy dopisem vyjádřili k závěrům hodnoticí komise a zprávy zpravodaje,
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se kterými souhlasili. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticí komise se shodovaly a doporučily
nápravné opatření ponechat, tedy omezení akreditace studijního programu s jeho studijním oborem
nezrušit. Zpravodaj Rady NAÚ dále informoval o přetrvávajícím používání hodností profesor,
kterou dotyční pracovníci Evropského polytechnického institutu, s.r.o., získali v USA a v České
republice jsou tudíž neplatné. Stejný problém je u některých pracovníků i s vědeckou hodností
Ph.D. (také získanou v USA), která nebyla řádně nostrifikována a její používání je tudíž v České
republice neplatné. Předsednictvo navrhlo, aby Rada NAÚ, nevznese-li člen Rady NAÚ jiný návrh,
hlasovala přímo o tom, zda správní řízení zastaví. Přijetí takového usnesení znamená, že se
nápravné opatření učiněné vůči studijnímu programu s jeho studijním oborem ponechá.
Po podrobné diskuzi hlasovali členové Rady NAÚ o následujícím usnesení.


Usnesení č. 136/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4
zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, zastavuje řízení vedené z moci úřední ve věci zrušení omezení akreditace
spočívající v zákazu přijímat ke studiu bakalářského studijního programu Informatika
se studijním oborem Ekonomická informatika se standardní délkou studia 3 roky formou studia
prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Evropským polytechnickým, institutem, s.r.o.,
další uchazeče.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ konstatuje přetrvávající nízkou úroveň tvůrčí činnosti a nedostatečné personální
zabezpečení studijního programu. Klíčoví pedagogičtí pracovníci jsou vyššího věku a mladší
pedagogičtí pracovníci nemají odpovídající vědeckou a publikační činnost. Garant studijního oboru
nesplňuje požadavky části druhé, hlavy II., oddílu C, bodu 1. Standardů pro akreditace, kladené
na tvůrčí činnost odpovídající oblastem vzdělávání, v rámci kterých má být bakalářský studijní
program uskutečňován (zde se tento standard přiměřeně použije na studijní obor v rámci oblastí
vzdělávání, do kterých se na žádost zařadila vysoká škola).
b)
Rada NAÚ se zabývala řízením ke zrušení omezení akreditace doktorského studijního
programu Ošetřovatelství se standardní délkou studia 3 roky formou studia prezenční
a kombinovanou uskutečňovaného Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.
NAÚ v tomto případě zahájil správní řízení na podnět dané vysoké školy. Podnět byl předložen
hodnoticí komisi k posouzení. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj
za příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise
se shodovaly a doporučily nápravné opatření zrušit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna
o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení.


Usnesení č. 137/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 86 odst. 9 v souvislosti
s § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ruší omezení
akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu doktorského studijního programu
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Ošetřovatelství se standardní délkou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou
uskutečňovaného Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci další
uchazeče.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
c)
Rada NAÚ se zabývala řízením k omezení akreditace bakalářského studijního programu
Informatika se studijním oborem Informační technologie uskutečňovaného Evropským
polytechnickým institutem, s.r.o., které NAÚ zahájil z moci úřední. Daná věc byla předložena
k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro
příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se
shodovaly a doporučily nápravné opatření schválit, tedy akreditaci studijního programu s jeho
studijním oborem omezit. Zpravodaj Rady NAÚ dále informoval o přetrvávajícím používání
hodností profesor, kterou dotyční pracovníci Evropského polytechnického institutu, s.r.o., získali
v USA a v České republice jsou tudíž neplatné. Stejný problém je u některých pracovníků i
s vědeckou hodností Ph.D. (také získanou v USA), která nebyla řádně nostrifikována a její
používání je tudíž v České republice neplatné. Vysoké škole bylo v souvislosti s nahlížením
do správního spisu v jiném správním řízení umožněno nahlédnout do správního spisu tohoto
správního řízení a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zástupci vysoké školy nahlédli do spisu a
vysoká škola se dopisem vyjádřila k závěrům hodnoticí komise a zprávy zpravodaje, se kterými
souhlasila.


Usnesení č. 138/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 86 odst. 2 písm. 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, a
v souvislosti s čl. II bodem 4 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, omezuje akreditaci
bakalářského studijního programu Informatika se studijním oborem Informační technologie se
standardní délkou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného
Evropským polytechnickým institutem, s.r.o., toto omezení spočívá v zákazu přijímat ke studiu
další uchazeče.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Stručné zdůvodnění:
Rada NAÚ konstatuje nedostatečné personální zabezpečení studijního programu. Klíčoví
pedagogičtí pracovníci jsou vyššího věku a mladší pedagogičtí pracovníci nemají odpovídající
vědeckou a publikační činnost. Zároveň bylo zjištěno, že na výuce studijního programu se podíleli
i tři vyučující pouze s bakalářským titulem. Jejich magisterské vzdělání nebylo v České republice
řádně nostrifikováno, a tudíž jej nelze uznat. Z toho důvodu Evropský polytechnický institut, s.r.o.,
nesplnil ustanovení části druhé, Hlava II, bod A. odst. 9. Nařízení vlády č. 274/2016 Sb.,
o standardech pro akreditace ve vysokém školství, podle které by vyučující zajišťující
uskutečňování studijního programu měli mít absolvovaný alespoň magisterský studijní program
nebo jeho ekvivalent získaný na zahraniční vysoké škole. Personální zabezpečení některých
studijních předmětů, které lze považovat za základní teoretické studijní předměty profilujícího
základu, je nedostatečné.
d)
Rada NAÚ se zabývala správním řízení vedeným z moci úřední ve věci omezení akreditace
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy se studijním oborem
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Učitelství českého jazyka pro střední školy se standardní délkou studia 2 roky formou studia
prezenční uskutečňovaného Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, které NAÚ
převzal od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k dokončení. Vzhledem k tomu, že se Rada
NAÚ na svém zasedání č. 6/2017 usnesla na pokračování v řízení, byla předmětná věc předložena
hodnoticí komisi k posouzení. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj
pro 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 se vyjádřila k podkladům správního řízení a navrhla přerušit řízení za účelem
doložení nových skutečností podstatných pro rozhodování. Po obšírné diskuzi Rada NAÚ rozhodla,
že Západočeské univerzitě v Plzni částečně vyhoví a umožní vyjádřit se k podkladům správního
řízení v delší lhůtě. Správní řízení se za tímto účelem nepřerušuje.
e)
Rada NAÚ se zabývala žádostí podanou Vysokou školou Karla Engliše, a.s., o udělení
akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Systémové inženýrství
a informatika se standardní délkou studia 3 roky v prezenční formě studia zařazenému do oblasti
vzdělávání Informatika pro uskutečňování v českém a anglickém jazyce danou vysokou školou.
Vysoká škola vzala dne 2. října 2017 předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedenému
studijnímu programu zpět.


Usnesení č. 139/2017:
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
Vysoké školy Karla Engliše, a.s., o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému
studijnímu programu Systémové inženýrství a informatika se standardní délkou studia 3 roky
v prezenční formě studia pro uskutečňování v českém a anglickém jazyce Vysokou školou
Karla Engliše, a.s.
P: 14
K: 8
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

f)
Rada NAÚ se zabývala žádostí Univerzity Palackého v Olomouci o rozšíření stávající
akreditace doktorského studijního programu Informatika/ Computer Science se standardní délkou
studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaného Přírodovědeckou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci o spolupráci s Ústavem informatiky AV ČR, v.v.i., Žádost byla
předložena hodnoticí komisi k posouzení. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval
zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí
komise se shodovaly a doporučily rozšíření akreditace udělit. Následně byla vysoká škola
vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení.


Usnesení č. 140/2017:
Rada
Národního
akreditačního
úřadu
pro
vysoké
školství
tímto
podle
§ 80 odst. 4 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, rozšiřuje akreditaci doktorského studijního programu
Informatika/ Computer Science se standardní délkou studia 4 roky v prezenční
a kombinované formě studia uskutečňovaného Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci o spolupráci s Ústavem informatiky AV ČR, v.v.i.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
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g)
Rada NAÚ se zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení
akreditace bakalářského studijního programu Inženýrství a management se studijním oborem
Procesní inženýrství a management se standardní délkou studia 3 roky formou studia prezenční
a kombinovanou uskutečňovaného Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemickotechnologické v Praze. Řízení bylo NAÚ předáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
k dokončení. Vzhledem k zaměření studijního programu a charakteru závažných nedostatků, které
konstatovala Akreditační komise a na jejichž základě Ministerstvo zahájilo správní řízení k omezení
akreditace, se věcí zabývali zpravodajové pro oblasti vzdělávání Chemie a Ekonomické obory.
Členové Rady diskutovali o tom, zda řízení zastavit či zda v něm pokračovat. Rada NAÚ se
po podrobné rozpravě shodla vyzvat Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze k odstranění
nedostatků zjištěných Akreditační komisí, konkrétně k zařazení předmětu Mikroekonomie
a některých dalších mezi povinné a úpravě profilu absolventa vzhledem k nízkému zastoupení
ekonomicko-manažerských disciplín ve studijním plánu a státních závěrečných zkouškách.
h)
Rada NAÚ se zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení
akreditace bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní studia se studijními obory
Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě a Technologie ochrany osob a majetku se standardní
délkou studia 3 roky a formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Vysokou školou
Karla Engliše, a.s. Řízení bylo NAÚ předáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
k dokončení. Vzhledem k tomu, že se Rada NAÚ usnesla na svém zasedání č. 6/2017
na pokračování v řízení, byla předmětná věc předložena hodnoticí komisi k posouzení. Na základě
stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu.
Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly a doporučily nápravné opatření schválit,
tedy akreditaci studijního programu s jeho studijními obory omezit. Následně byla vysoká škola
vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení.
Vysoká škola ve svém vyjádření požádala o přerušení řízení a prodloužení lhůty k vyjádření.
Nepředložila však žádné podstatné nové skutečnosti, které by mohly ovlivnit rozhodování
Rady NAÚ. Po obšírné diskuzi k vyjádření vysoké školy, s ohledem na ochranu veřejného zájmu
a celkovou délku dosavadního průběhu správního řízení Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí
ve věci.


Usnesení č. 141/2017:
Rada
Národního
akreditačního
úřadu
pro
vysoké
školství
tímto
podle
§ 86 odst. 2 písm. 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 a v souvislosti s čl. II bodem 4 a 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, omezuje akreditaci
bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní studia se studijními obory
Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě a Technologie ochrany osob a majetku se
standardní délkou studia 3 roky a formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného
Vysokou školou Karla Engliše, a.s., toto omezení spočívá v zákazu přijímat ke studiu další
uchazeče.
P: 13
K: 7
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

Stručné zdůvodnění:
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Rada NAÚ konstatuje nedostatečné personální zabezpečení studijního programu. Oba garanti
studijních oborů jsou již vyššího věku a vzhledem ke stávající struktuře vyučujících není
perspektivně zajištěna jejich náhrada. Vyššího věku je i významná část vyučujících u předmětů,
které se vztahují k profilu absolventa. Ani u těchto pracovníků není vzhledem k dalším vyučujícím
zajištěna perspektiva náhrady pro kontinuální rozvoj studijního oboru. Dále Rada NAÚ zjistila
nesoulad mezi stavem vyučujících, který jí byl předložen vysokou školou a stavem, který byl
uveden v informačním systému vysoké školy. Někteří z vyučujících měli dle informačního systému
nižší kvalifikaci nebo jiné odborné zaměření, než je k zajišťování výuky konkrétního oboru nutné.
Zároveň Rada NAÚ konstatovala nízkou míru zapojení jednotlivých pracovníků do výzkumné
a publikační činnosti, která odpovídá tomuto nebo příbuznému studijnímu programu.
Ad 3 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 22. 8. 2017 do 20. 9. 2017.

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. 142/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

P: 13
K: 7
Schváleno.


Studijní program
Ekologie a ochrana
prostředí

Fakulta
Fakulta životního
prostředí

Pro: 13

Proti: 0

Typ
NMgr.

Studijní obor
Revitalizace krajiny

Zdržel se: 0

Usnesení č. 143/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
7

Vyžád.
04-14

Obsah
publikační činnost a personální
rozvoj pracoviště

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. Personální zabezpečení
nevykazuje za dobu od udělení
akreditace podstatné zlepšení
(avizovaná habilitační řízení nebyla
dosud ukončena). Věková struktura
vyučujících navíc nedává
jednoznačnou perspektivu rozvoje
studijního oboru. V publikační činnosti
větší části vyučujících včetně garanta
studijního oboru převažují příspěvky
ve sbornících či kapitoly v knihách,
převážně domácích vydavatelů a jen
z časti recenzovaných. Pouze někteří
z vyučujících mají publikace
v impaktovaných časopisech.
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. srpna 2018.

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta
Přírodovědecká fakulta

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Studijní program
Fyzika

Proti: 0

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství fyziky pro
2. stupeň
základních škol
(dvouoborové)

Vyžád.
04-14

Obsah
odstranění uvedených
nedostatků (požadavek posílit
hodinovou dotaci i kreditové
ohodnocení předmětů společné
učitelské přípravy ve studijním
plánu)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v personálním
zabezpečení didaktických předmětů a
vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Výuku předmětů z oblasti
didaktiky fyziky zajišťuje pouze jedna
vyučující na plný pracovní úvazek a tři
další vyučující, kteří mají nižší
pracovní úvazek, popřípadě působí
na vysoké školy v rámci dohody o
provedení práce). Publikační činnost
uvedených vyučujících sice zahrnuje
značný počet publikací, které jsou
však v drtivé většině vydány ve
sbornících lokálního významu a často
mají popularizační charakter.
Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění
nedostatků v personálním
zabezpečení didaktických předmětů
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) do 31. srpna 2018.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 144/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta
Přírodovědecká fakulta

Studijní program
Fyzika

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství fyziky pro
střední školy

8

Vyžád.
04-14

Obsah
provedené úpravy (posílení
hodinové dotace i kreditového
ohodnocení předmětů společné
učitelské přípravy ve studijním
plánu a doporučení věnovat
pozornost personálnímu
zabezpečení didaktiky fyziky)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1
zákona o vysokých školách
konstatuje nedostatky v personálním
zabezpečení didaktických předmětů a
vyzývá vysokou školu k jejich
odstranění. Výuku předmětů z oblasti
didaktiky fyziky zajišťuje pouze jedna
vyučující na plný pracovní úvazek a tři

další vyučující, kteří mají nižší
pracovní úvazek, popřípadě působí
na vysoké školy v rámci dohody o
provedení práce). Publikační činnost
uvedených vyučujících sice zahrnuje
značný počet publikací, které jsou
však v drtivé většině vydány ve
sbornících lokálního významu a často
mají popularizační charakter.
Rada NAÚ proto požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění
nedostatků v personálním
zabezpečení didaktických předmětů
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) do 31. srpna 2018.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 145/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta
Přírodovědecká fakulta

Studijní program
Chemie

Typ
NMgr.

Studijní obor
Učitelství chemie
pro střední školy

9

Vyžád.
04-14

Obsah
odstranění uvedených
nedostatků (požadavek rozšířit
časový/kreditní rozsah pro
pedagogické a psychologické
předměty a zároveň posílit
odborné praxe a jejich reflexe;
úprava studijního plánu
vzhledem k zaměření studentů
na učitelství ZŠ /velmi rozsáhlý
soubor povinných chemických
předmětů, který působí dojmem
převážení kvantity předmětů nad
jejich kvalitou, irelevantnost
obsahu některých chemických
předmětů při nutnosti zabezpečit
profilovou výuku didaktiky
chemie dostatečným počtem
kvalifikovaných pracovníků/;
většina studijních předmětů byla

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. Personální zabezpečení
oborových předmětů nadále
neposkytuje perspektivu
dlouhodobého rozvoje studijního
oboru, na pracovišti nadále chybějí
habilitovaní vyučující mladšího a
středního věku působící v rozsahu
plného úvazku. Rada NAÚ proto
požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění nedostatků v personálním
zabezpečení oborových předmětů
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o
akreditaci) do 31. srpna 2018.

ve studijních oborech pro
učitelství pro střední školy i
učitelství pro základní školy
názvem i obsahově totožná;
personální zabezpečení
oborových předmětů nedávalo
perspektivy k dlouhodobému
rozvoji studijního oboru, na
pracovišti chyběli habilitovaní
vyučující mladšího a středního
věku působící v rozsahu plného
úvazku)

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 146/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Masarykova
univerzita

Fakulta
Filozofická fakulta

P: 12
K: 7
Schváleno.


Studijní program
Mezinárodní
teritoriální studia

Pro: 12

Proti: 0

Typ
NMgr.

Studijní obor
Kulturní studia Číny
(jednooborové)

Vyžád.
01-16

Obsah
publikační činnost a kariérní růst
mladších pracovníků

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy o údaje o výzkumné a tvůrčí
činnosti všech pracovníků (včetně
informací o řešených výzkumných
projektech) za posledních 5 let.
Rada NAÚ žádá o předložení
doplněné kontrolní zprávy do
30. listopadu 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 147/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně

Fakulta
Fakulta strojního
inženýrství

Studijní program
Energetika

Typ
NMgr.

Studijní obor
Energetika teplárenství

10

Vyžád.
04-15

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o vyjasnění
personálního zabezpečení povinných

v Ústí nad Labem

předmětů Energetické stroje II,
Chladicí systémy a Parní kotle.
Rada NAÚ žádá o předložení
doplněné kontrolní zprávy do
30. listopadu 2017.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 148/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Fakulta
Fakulta životního
prostředí

P: 13
K: 7
Schváleno.


Studijní program
Ekologie a ochrana
prostředí

Pro: 13

Proti: 0

Typ
NMgr.

Studijní obor
Odpadové
hospodářství

Vyžád.
04-14

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru a publikační
činnost vyučujících

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní
zprávy: 1) o informaci, které
předměty ze studijního plánu vstupují
do volitelné součásti státní závěrečné
zkoušky Ekonomika a management
ŽP, 2) o sdělení, kolik studentů
z celkového počtu absolventů si
v rámci státní závěrečné zkoušky za
poslední 3 roky vybralo
volitelnou součást Ekonomika a
management ŽP. Rada NAÚ žádá o
předložení doplněné kontrolní zprávy
do 30. listopadu 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 149/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
Vysoká škola
technická a
ekonomická
v Českých

Fakulta

Studijní program
Ekonomika a
management

Typ
Bc.

Studijní obor
Ekonomika podniku

11

Vyžád.
02-16

Obsah
personální a kvalifikační růst
vyučujících mladší a střední
generace; AK dále upozornila na
nutnou aktualizaci studijní

Závěry NAÚ
Rada NAÚ požaduje doplnění
kontrolní zprávy. Z předložených
materiálů není patrný rozsah a
zejména kvalita provedených změn v

Budějovicích

literatury a rozvoj studijních opor
pro kombinovanou formu studia,
které vykazovaly velmi
nejednotnou úroveň

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

personálním zabezpečení. Rada
NAÚ proto požaduje předložit
doplněnou kontrolní zprávu
obsahující úplné údaje o personálním
zabezpečení dle stavu v zimním
semestru aktuálního akademického
roku (v rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ dále
žádá, aby vysoká škola v kontrolní
zprávě vysvětlila, co rozumí pojmem
„příprava na habilitační řízení“,
respektive, aby vyjasnila, kolik
vyučujících, podílejících se na
uskutečňování studijního oboru, již
zahájilo habilitační řízení. Rada NAÚ
dále žádá o zpřístupnění studijních
opor pro kombinované studium. Rada
NAÚ žádá o předložení doplněné
kontrolní zprávy do
30. listopadu 2017.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 150/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola
CEVRO Institut, z.ú.

Fakulta

Studijní program
Soukromoprávní
studia

Typ
NMgr.

Studijní obor
Obchodněprávní
vztahy

12

Vyžád.
06-17
(02-16)

Obsah
personální zabezpečení
studijního oboru v rozsahu
formulářů C a G žádosti o
akreditaci studijního oboru (0617 vyžádáno doplnění o
upřesnění obsahu Státních
závěrečných zkoušek. Dle
informací obsažených
v kontrolní zprávě byl součástí
SZZk volitelný předmět, v jehož
rámci si student volí jeden ze tří
tematických okruhů. Jeden
z těchto okruhů byl nazván
„Politická ekonomie“, avšak v

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Fakulta tropického
zemědělství

Tropical Agriculture

Bc.

Masarykova
univerzita
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta

Historické vědy

Bc.

Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Dr.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Biologie

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Geografie

International
Cooperation in
Agriculture and
Rural Development
Muzeologie
(jednooborové)
Didaktika
primárního
přírodovědného
vzdělávání

01-15

NMgr.

Učitelství biologie
pro střední školy

04-14

NMgr.

Učitelství geografie
pro 2. stupeň
základních škol
(dvouoborové)

04-14

13

02-15
03-15

předloženém studijním plánu se
žádný takový předmět k tomuto
tematickému okruhu
nevyskytoval.)
personální zabezpečení
studijního oboru
ucelená sada studijních opor pro
kombinovanou formu studia
personální zabezpečení a
publikační činnost v rozsahu
formulářů C a G žádosti o
akreditaci; AK dále doporučila
zvážit větší kontakt studentů
s pedagogickou praxí

provedené úpravy (posílení
hodinové dotace i kreditového
ohodnocení předmětů společné
učitelské přípravy ve studijním
plánu, úprava návaznosti
obecné a oborové didaktiky a
posílení nabídky témat
diplomových prací z oborové
didaktiky)
odstranění uvedených
nedostatků (garant studijního
programu nevykazoval žádnou
relevantní publikační činnost;
požadavek posílit hodinovou
dotaci i kreditové ohodnocení
předmětů společné učitelské
přípravy ve studijním plánu; AK
dále doporučila věnovat
pozornost personálnímu a
publikačnímu rozvoji pracoviště
tak, aby tehdejší odborní
asistenti směřovali k blízké

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a upozorňuje, že
personálnímu zabezpečení (mj. dle
Standardů pro akreditace by školiteli
studentů doktorského studijního
programu měli být pouze docenti a
profesoři a jen výjimečně vyučující
s vědeckou hodností) a publikační
činnosti vyučujících je třeba nadále
věnovat zvýšenou pozornost
s ohledem na další uskutečňování
doktorského studijního oboru a jeho
případnou budoucí akreditaci.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Geografie

NMgr.

Učitelství geografie
pro střední školy

04-14

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Chemie

NMgr.

Učitelství chemie
pro 2. stupeň
základních škol
(dvouoborové)

04-14

14

habilitaci)
odstranění uvedených
nedostatků (garant studijního
programu nevykazoval žádnou
relevantní publikační činnost;
požadavek posílit hodinovou
dotaci i kreditové ohodnocení
předmětů společné učitelské
přípravy ve studijním plánu; AK
dále doporučila věnovat
pozornost personálnímu a
publikačnímu rozvoji pracoviště
tak, aby tehdejší odborní
asistenti směřovali k blízké
habilitaci)
odstranění uvedených
nedostatků (požadavek rozšířit
časový/kreditní rozsah pro
pedagogické a psychologické
předměty a zároveň posílit
odborné praxe a jejich reflexe;
úprava studijního plánu
vzhledem k zaměření studentů
na učitelství ZŠ /velmi rozsáhlý
soubor povinných chemických
předmětů, který působí dojmem
převážení kvantity předmětů nad
jejich kvalitou, irelevantnost
obsahu některých chemických
předmětů při nutnosti zabezpečit
profilovou výuku didaktiky
chemie dostatečným počtem
kvalifikovaných pracovníků/;
většina studijních předmětů je
ve studijních oborech pro
učitelství pro střední školy i
učitelství pro základní školy
názvem i obsahově totožná;
personální zabezpečení
oborových předmětů nedávalo
perspektivy k dlouhodobému
rozvoji studijního oboru, na
pracovišti chyběli habilitovaní
vyučující mladšího a středního
věku působící v rozsahu plného
úvazku)

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

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

publikační činnost (06-17
vyžádáno přepracování kontrolní
zprávy, aby z ní byly jasné dílčí
publikační aktivity jednotlivých
studijních oborů, popřípadě aby
byly komentovány vazby a
zařazení jedné publikace
opakovaně ve více studijních
oborech)
publikační činnost (06-17
vyžádáno přepracování kontrolní
zprávy, aby z ní byly jasné dílčí
publikační aktivity jednotlivých
studijních oborů, popřípadě aby
byly komentovány vazby a
zařazení jedné publikace
opakovaně ve více studijních
oborech)
publikační činnost (06-17
vyžádáno přepracování kontrolní
zprávy, aby z ní byly jasné dílčí
publikační aktivity jednotlivých
studijních oborů, popřípadě aby
byly komentovány vazby a
zařazení jedné publikace
opakovaně ve více studijních
oborech)
personální zabezpečení; AK
dále požadovala posílit
pedagogicko-psychologickou
část studia

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

04-14

uskutečňování studijních praxí
na základních školách

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

05-15

specifikace (na formulářích C a
D žádosti o akreditaci) předmětů
zajišťovaných Přírodovědeckou
fakultou

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Filologie

Bc.

Dánská studia
(dvouborové)

06-17
(01-14)

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Filologie

Bc.

Norská studia
(dvouborové)

06-17
01-14)

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Filologie

Bc.

Švédská studia
(dvouborové)

06-17
(01-14)

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální
fakulta

Matematika,
Mathematics

NMgr.

04-14

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální
fakulta

Matematika,
Mathematics

NMgr.

Učitelství
deskriptivní
geometrie
(dvouoborové),
Training Teachers
of Descriptive
Geometry
(dvouoborové)
Učitelství
matematiky
(dvouoborové),
Training Teachers
of Mathematics
(dvouoborové)

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Didaktika chemie

Dr.
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Univerzita Palackého
v Olomouci

Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

Německý jazyk se
zaměřením na
vzdělávání

05-15

plán kariérního růstu vyučujících

Univerzita Palackého
v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Chemie

NMgr.

Učitelství chemie
pro střední školy

03-15

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

Informační
technologie

Bc.

Informační
technologie

01-15

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Filologie

Bc.

Slavistická studia
zemí Evropské unie
(dvouoborové)

03-15

provedené úpravy (úprava /na
základě doporučení AK/ obsahu
chemických předmětů dle
zaměření studijního oboru na
učitelství pro střední školy)
v rozsahu formulářů C a D
žádosti o akreditaci
kariérní růst vyučujících; AK
dále upozornila, že ve studijním
oboru působil velký počet
vyučujících bez Ph.D. AK kromě
toho doporučila rozšířit studijní
plán o předměty Architektura
počítačů a Teorie jazyků.
publikační činnost a kvalifikační
růstu vyučujících; AK dále
upozornila na nutné řešení
perspektivy garance studijního
oboru

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Filologie

NMgr.

Anglická filologie

03-15

provedené úpravy (aktualizace
studijní literatury, specifikace
obsahu a rozsahu SZZk; v
rozsahu formulářů C a D žádosti
o akreditaci) a publikační činnost
vyučujících

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních
studií

Specializace
v pedagogice

Bc.

Učitelství odborných
předmětů pro

04-15
(03-14,

personální zabezpečení
studijního oboru (04-15
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a upozorňuje, že je třeba
nadále rozvíjet kvalifikační růst
vyučujících. Rada NAÚ dále
upozorňuje, že přístupové údaje ke
studijním oporám nebyly funkční.
Rada NAÚ proto žádá zpřístupnit
ucelenou sadu studijních opor v
původně požadovaném termínu, tj.
do 30. listopadu 2017.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a upozorňuje na nezbytnost
dlouhodobě věnovat pozornost
personálnímu zabezpečení a tvůrčí
činnosti vyučujících. Z hlediska
případné budoucí akreditace je pak
nutné s přihlédnutím k velikosti
pracoviště zvážit množství studentů,
jehož výuku bude pracoviště
schopné zabezpečit.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí a s ohledem na případnou
budoucí akreditaci studijního
programu doporučuje posílit tvůrčí
činnost jednotlivých vyučujících.
Rada NAÚ dále doporučuje dbát na
soulad profilu absolventa, studijního
plánu, personálního zabezpečení a
tvůrčí činnosti.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Vysoká škola
ekonomická v Praze

Fakulta
podnikohospodářská

P: 13
K: 7
Schváleno.


Ekonomika a
management

Pro: 13

Proti: 0

NMgr.

střední školy

02-12)

Podniková
ekonomika a
management

02-15

vyžádána další kontrolní zpráva
o personálním zabezpečení
studijního oboru a
vědeckovýzkumné činnosti
pracoviště /AK dále doporučila
nadále pracovat na jasném
vyprofilování zaměření
pracoviště a na zkvalitnění
vědeckovýzkumné činnosti
vyučujících/, 03-14 vyžádána
další kontrolní zpráva)
personální zabezpečení
studijního oboru a publikační
činnost vyučujících ve vztahu
k vyučovaným předmětům

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na
vědomí.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 151/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
Univerzita Karlova

Fakulta
Pedagogická fakulta

Studijní program
Specializace v
pedagogice

Typ
Bc.

Studijní obor
Chemie se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové)

Obsah
změna garanta studijního oboru

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

změna garanta studijního oboru

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Tělesná výchova a sport se
zaměřením na vzdělávání
(dvouoborové)
Učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů pro
základní a střední školy –
tělesná výchova (dvouoborové)

Závěry NAÚ
Rada NAÚ nesouhlasí s navrženou
změnou garanta studijního oboru.
Nový garant nesplňuje standardy pro
daný typ studijního programu – dle
REDOPu nemá na vysoké škole
uzavření pracovně právní vztah
v rozsahu plného úvazku.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 152/2017:
17

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Vysoká škola
Vysoká škola
hotelová v Praze 8,
spol. s r.o.

Fakulta

Vysoká škola
hotelová v Praze 8,
spol. s r.o.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Pro: 8

Studijní program
Gastronomie,
hotelnictví a turismus

Typ
Bc.

Studijní obor
Hotelnictví

Obsah
změna garanta studijního oboru

Hospitality
Management

Bc.

Hospitality Management

změna garanta studijního oboru

Proti: 3

Závěry NAÚ
Rada NAÚ nesouhlasí s navrženou
změnou garanta studijního oboru.
Navržený garant nesplňuje standardy
pro daný typ studijního programu,
pokud jde o odbornou kvalifikaci a
publikační činnost. Rada NAÚ proto
vyzývá vysokou školu k předložení
nového návrhu na garanci studijního
oboru do 31. prosince 2017.
Rada NAÚ nesouhlasí s navrženou
změnou garanta studijního oboru.
Navržený garant nesplňuje standardy
pro daný typ studijního programu,
pokud jde o odbornou kvalifikaci a
publikační činnost. Rada NAÚ proto
vyzývá vysokou školu k předložení
nového návrhu na garanci studijního
oboru do 31. prosince 2017.

Zdržel se: 2

Usnesení č. 153/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
Vysoká škola
hotelová v Praze 8,
spol. s r.o.

Vysoká škola
hotelová v Praze 8,

Fakulta

Studijní program
Gastronomie,
hotelnictví a turismus

Typ
NMgr.

Studijní obor
Management hotelnictví a
lázeňství

Obsah
změna garanta studijního oboru

Hospitality
Management,

NMgr.

Hospitality and Spa
Management

změna garanta studijního oboru
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Závěry NAÚ
Rada NAÚ nesouhlasí s navrženou
změnou garanta studijního oboru.
Navržený garant nesplňuje standardy
pro daný typ studijního programu,
pokud jde o odbornou kvalifikaci a
publikační činnost. Rada NAÚ proto
vyzývá vysokou školu k předložení
nového návrhu na garanci studijního
oboru do 31. prosince 2017.
Rada NAÚ nesouhlasí s navrženou
změnou garanta studijního oboru.

spol. s r.o.

P: 13
K: 7
Schváleno.


Navržený garant nesplňuje standardy
pro daný typ studijního programu,
pokud jde o odbornou kvalifikaci a
publikační činnost. Rada NAÚ proto
vyzývá vysokou školu k předložení
nového návrhu na garanci studijního
oboru do 31. prosince 2017.

Gastronomy and
Tourism

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 154/2017:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola
Akademie múzických
umění v Praze
Akademie múzických
umění v Praze
Akademie múzických
umění v Praze
Akademie múzických
umění v Praze

Fakulta
Filmová a televizní
fakulta
Filmová a televizní
fakulta
Filmová a televizní
fakulta
Filmová a televizní
fakulta

Akademie múzických
umění v Praze

Filmová a televizní
fakulta

Masarykova
univerzita

Fakulta sportovních
studií

Studijní program
Film, Television and
Photography
Film, Television and
Photography
Film, Television and
Photography
Filmové, televizní a
fotografické umění a
nová média, Film,
Television and
Photography
Filmové, televizní a
fotografické umění a
nová média
Tělesná výchova a
sport

Typ
Bc.

Studijní obor
Photography

Obsah
změna garanta studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

NMgr.

Cinematography

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

NMgr.

Photography

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Dr.

Teorie filmové a multimediální
tvorby

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

NMgr.

Restaurování fotografie

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Bc.

Regenerace a výživa ve sportu

změna garanta studijního oboru
(04-17 vyžádáno doplnění
informace o údaje o garantovi
studijního oboru /v rozsahu
přílohy C-I žádosti o akreditaci/,
07-17 vyžádáno doplnění
informace o údaje o navrhované
garantce studijního oboru
v rozsahu přílohy C-I žádosti o
akreditaci. Personální údaje
uváděné o navrhované garantce
se v zaslaném formuláři C-I lišily
od údajů uvedených

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
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ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s.

Ekonomika a
management,
Economics and
management

Bc.

Podniková ekonomika a finanční
management,
Business Administration and
Financial Management

v doprovodném dopise, jakož i v
původní informaci o změně
garanta studijního oboru. Ač se
pravděpodobně jednalo pouze o
administrativní pochybení,
nebylo lze posoudit, zda v
dalších údajích uváděných
v zaslaném formuláři nebyla
rovněž chyba)
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)

Univerzita Hradec
Králové
Univerzita Hradec
Králové
Univerzita Hradec
Králové
Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Filozofie

Bc.

Filozofie a společenské vědy

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
V případě, že vysoká škola začne
počínaje akademickým rokem
2018/19 uskutečňovat výuku
studijního oboru Podniková
ekonomika a finanční management
na pobočce v Praze, jak je
deklarováno v kontrolní zprávě, Rada
NAÚ požaduje předložení rozvrhu pro
všechny studijní obory, které jsou
vyučované souběžně v sídle školy a
na pobočkách, a to nejpozději
do 31. října 2018.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Filozofická fakulta

Filozofie, Philosophy

Dr.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Filozofická fakulta

Filozofie

NMgr.

Filozofie,
Philosophy
Filozofie

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Pedagogická fakulta

Historické vědy,
History

Dr.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd

NMgr.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd
Přírodovědecká fakulta

International Area
Studies
Politologie
Demografie

České a československé dějiny,
Czech and Czechoslovak
History
Učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů pro
základní a střední školy –
dějepis (dvouoborové)
Master in Area Studies

Bc.
NMgr.

Politologie a mezinárodní vztahy
Demografie (jednoborové)

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Geografie

Bc.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Geografie

Bc.

Geografie se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové)
Geografie se zaměřením na
vzdělávání (jednooborové)

změna garanta studijního oboru
změna garanta studijního
programu
změna garanta studijního oboru
změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Geografie

NMgr.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Geografie

NMgr.

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Filologie

Bc.

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Filologie

Bc.

Soukromoprávní
studia

NMgr.

Vysoká škola
podnikání a práva, a.
s.

P: 13
K: 7
Schváleno.

Pro: 13

Proti: 0

Učitelství geografie pro střední
školy (dvouoborové)
Učitelství geografie pro střední
školy (jednooborové)
Německý jazyk pro odbornou
praxi
Německý jazyk pro odbornou
praxi (dvouoborové)
Soukromoprávní studia

Zdržel se: 0
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změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního
programu (06-17 vyžádány
údaje o aktuálním personálním
zabezpečení výuky studijního
programu /v rozsahu formulářů
B-IIa a C-I/)

Rada NAÚ upozorňuje, že při
případné budoucí akreditaci studijního
programu je třeba dbát na řádné
personální zabezpečení studijních
předmětů (zejména předmětů
profilujícího základu a základních
teoretických předmětů profilujícího
základu) v souladu s platnými
standardy pro akreditace.

Ad 4 Různé
a) Rada NAÚ projednala materiál týkající se standardů pro akreditace, který stanovuje,
že akademický pracovník může, až na výjimky, garantovat nejvýše jeden studijní
program. Materiál definuje situace, kdy může vysoká škola žádat o akreditaci studijního
programu i v případě, že navrhovaný garant je ke dni podání žádosti též garantem jiného
studijního programu na téže vysoké škole. Dále Rada NAÚ projednala požadavky na
předkládání studijních opor pro kombinovanou a distanční formu studia v žádosti
o akreditaci.


Usnesení č. 155/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto schvaluje následující postup
pro posuzování žádosti o akreditace:
1. V hlavě II, oddílu A, bodu 1 standardů pro akreditace je stanoveno, že, až na výjimky
uvedené v tomto ustanovení, může akademický pracovník garantovat nejvýše jeden
studijní program.
Rada NAÚ nebude jako nesplnění této podmínky považovat případ, kdy vysoká škola žádá
o akreditaci daného studijního programu a navrhovaný garant daného studijního
programu je ke dni podání žádosti též garantem jiného studijního programu na téže
vysoké škole, přičemž
a) výkon funkce garanta jiného studijního programu bude ukončen bezodkladně
po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace daného studijního programu;
tento závazek vysoké školy i garanta bude uveden v žádosti o akreditaci daného
studijního programu nebo
b) do tohoto jiného studijního programu již vysoká škola nebude po nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení akreditace daného studijního programu přijímat další uchazeče
a tento jiný studijní program vysoká škola zruší nejpozději do šesti měsíců od nabytí
právní moci rozhodnutí o udělení akreditace daného studijního programu;
tyto závazky vysoké školy budou uvedeny v žádosti o akreditaci daného studijního
programu anebo
c) tento jiný studijní program je podle přechodných ustanovení uvedených v čl. II bodu
4 zákona č. 137/2016 Sb. akreditován po dobu nejvýše dvou let od podání žádosti
o akreditaci daného studijního programu.
2. V Metodické pomůcce pro posuzování žádostí o akreditaci studijního programu je
v bodu 7.3 uvedena zásada, že každý studijní předmět uskutečňovaný v kombinované
nebo distanční formě studia musí mít zpracované studijní opory, které jsou pro posouzení
zpřístupněny na webové adrese uvedené vysokou školou v příloze A-I žádosti.
Rada NAÚ nebude vyžadovat, aby již při posuzování žádosti o akreditaci studijního
programu, který doposud nebyl pro uskutečňování v kombinované ani distanční formě
akreditován, byly požadovaným způsobem zpřístupněny studijní opory pro všechny tyto
předměty, ale postačí, pokud tomu tak bude u těchto předmětů zařazených do prvního
ročníku studia. V takovém případě NAÚ bude standardně následně ověřovat, že studijní
opory byly zpracovány i u předmětů vyšších ročníků.
P: 14
Schváleno.

K: 8

Pro: 14

Proti: 0
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Zdržel se: 0

b) Rada NAÚ projednala termíny svých zasedání v příštím roce. V roce 2018 bude Rada NAÚ
zasedat v termínech 18. ledna 2018, 15. února 2018, 21. – 22. března 2018, 26. dubna 2018,
24. května 2018, 21. června 2018, 19. července 2018, 23. srpna 2018, 13. září 2018, 17. –
18. října 2018, 22. listopadu 2018 a 13. prosince 2018.
c) Předseda NAÚ prof. Labík sdělil, že proběhne schůzka představitelů NAÚ, MŠMT a orgánů
reprezentace vysokých škol ve věci dostudování studentů ve stávajících studijních
programech se studijními obory, kterým končí akreditace. V této záležitosti již před časem
MŠMT a NAÚ vypracovaly metodické materiály s cílem celý proces co nejvíce zjednodušit.
d) Členka Rady NAÚ doc. Málková informovala o zveřejnění metodického materiálu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako uznávacího orgánu pro regulovaná
povolání k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi
získají odbornou kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících. Na jeho přípravě
a připomínkování se intenzivně podílela doc. Málková i další členové Rady NAÚ.
e) Předseda NAÚ prof. Labík informoval o předložení žádosti Univerzity Karlovy
o institucionální akreditaci.
f) V reakci na vznesený dotaz Rada NAÚ konstatovala, že při žádosti o institucionální
akreditaci musí být vnitřní předpisy univerzity i všech součástí univerzity upraveny
v souladu s novelou zákona o vysokých školách.
g) V reakci na vznesený dotaz se Rada NAÚ shodla, že forma distančního,
např. elektronického zkoušení studentů je přípustná za předpokladu, že ji umožňují vnitřní
předpisy dané vysoké školy. Tato forma není nikdy přípustná u státních závěrečných
zkoušek a obhajoby disertační práce, které jsou ze zákona veřejnými.

Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.

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