Výzva č. 1/2019
k předkládání návrhů na zařazení osob
do Seznamu hodnotitelů

Národní akreditační úřad pro vysoké školství v souladu s § 83e odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, vyzývá k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů.
Do Seznamu hodnotitelů může být zapsána pouze osoba, která je všeobecně uznávanou odbornou
autoritou v příslušné oblasti vzdělávání nebo studentem a splňuje „Podmínky pro zařazení
do Seznamu hodnotitelů“, které byly schváleny Radou NAÚ dne 20. dubna 2017 na 4. řádném
zasedání, usnesení č. 28/2017 (přílohou k této výzvě v úplném znění).
Návrhy na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů mohou oprávněné osoby uvedené v uvedeném
ustanovení zákona o vysokých školách podávat
a) prostřednictvím datové schránky Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na
předepsaném formuláři výhradně ve formátu excel, nebo
b) v podepsané listinné podobě předepsaného formuláře a současně doručením obsahově
shodného vyplněného formuláře výhradně ve formátu excel na emailovou adresu Národní
akreditační úřad pro vysoké školství.

Upozorňujeme, že ke zpracování budou přijaty pouze návrhy v podobě předepsaného formuláře
ve formátu excel, jiné formáty (pdf aj.) nebude možno z technických důvodů přijmout.

Výzva k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů se vypisuje pro studenty
v následujících oblastech:
1. Architektura a urbanismus, 2. Bezpečnostní obory, 3. Biologie, ekologie a životní
prostředí, 4. Doprava, 5. Ekonomické obory, 6. Elektrotechnika, 7. Energetika, 8. Farmacie,
9. Filologie, 10. Filozofie, religionistika a teologie, 11. Fyzika, 12. Historické vědy, 13.
Chemie, 14. Informatika, 15. Kybernetika, 16. Lesnictví a dřevařství, 17. Matematika, 18.
Mediální a komunikační studia, 19. Neučitelská pedagogika, 20. Politické vědy, 21.
Potravinářství, 22. Právo, 23. Psychologie, 24. Sociální práce, 25. Sociologie, 26.
Stavebnictví, 27. Strojírenství, technologie a materiály, 28. Tělesná výchova a sport;
kinantropologie, 29. Těžba a zpracování nerostných surovin, 30. Učitelství, 31. Umění, 32.
Vědy o umění a kultuře, 33. Vědy o zemi, 34. Veterinární lékařství, veterinární hygiena, 35.
Všeobecné lékařství a zubní lékařství, 36. Zdravotnické obory, 37. Zemědělství

Nejzazší lhůta pro doručení návrhů Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství je
12. dubna 2019, 15:30 hodin.
Předepsaný formulář pro předkládání návrhů: viz příloha
Podmínky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů:
Identifikátor datové schránky:
k9z3e3y
Adresa pro listinné doručování:
Národní akreditační úřad pro vysoké školství, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
Adresa pro emailové doručování:
posta@nauvs.cz
V případě dotazů se obracejte na Kancelář Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
prostřednictvím emailové adresy posta@nauvs.cz .

V Praze dne 6. března 2019

prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
předseda Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství
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Příloha:
1. Podmínky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů, které byly schváleny Radou NAÚ
dne 20. dubna 2017 na 4. řádném zasedání, usnesení č. 28/2017
2. Formulář pro návrh osob do Seznamu hodnotitelů dle § 83e zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách
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