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Metodický materiál Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
k předkládání specifických žádostí o akreditaci studijních programů

Usnesení:

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v souladu
s § 83c odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
upravuje metodický materiál k předkládání specifických žádostí
o akreditaci studijních programů.

Schváleno na 7. řádném zasedání Rady NAÚ dne 14. července 2022.

Metodický materiál k předkládání specifických žádostí
o akreditaci studijních programů

1) Udělení a prodloužení platnosti akreditace studijního programu na dostudování
stávajících studentů – jedná-li se o žádost o udělení nebo prodloužení platnosti
akreditace studijního programu za účelem stanoveným v § 80 odst. 1 písm. b) zákona
o vysokých školách, předkládá se pouze žádost bez příloh1 a s uvedením doby, na
kterou se o udělení nebo prodloužení platnosti akreditace žádá.
2) Rozšíření akreditace o další formu studia
a) V případě souběžného podání se žádostí o prodloužení akreditace totožného
studijního programu s jinou formou studia je možné žádost zapracovat do této
žádosti o prodloužení platnosti akreditace.
b) V případě samostatného podání žádosti o rozšíření akreditace o další formu
studia se předkládá žádost včetně všech příloh a kompletní2 sebehodnotící
zprávy, týkajících se dané formy studia, o kterou se žádá3.
Další forma studia, o jejíž akreditaci se žádá, musí splňovat stejné základní atributy,
s nimiž byl studijní program původně akreditován. Jedná se o následující náležitosti
uvedené v § 44 odst. 2 zákona o vysokých školách:
o název studijního programu,
o typ studijního programu,
o v případě bakalářského nebo magisterského studijního programu profil
studijního programu,
o standardní doba studia ve studijním programu,
o udělovaný akademický titul,
o oblast nebo oblasti vzdělávání, v jejichž rámci má být studijní program
uskutečňován.
3) Rozšíření akreditace o oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat
akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách
a) V případě souběžného podání se žádostí o akreditaci magisterského studijního
programu, v rámci něhož se o oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat
akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách žádá, jsou
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Náležitosti písemné žádosti o akreditaci a obsahové vymezení jednotlivých příloh jsou uvedeny v Metodickém
materiálu NAÚ č. 7/2017 pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu.
2
Kompletní sebehodnotící zprávou se rozumí sebehodnotící zpráva obsahující všechny součásti dle
Metodického materiálu NAÚ č. 7/2017 pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu,
která popisuje a hodnotí navrhované rozšíření nebo změny akreditace. V tomto konkrétním případě
sebehodnotící zpráva nebude obsahovat údaje vážící se pouze k prezenční formě studia daného studijního
programu, které nejsou relevantní pro kombinovanou formu studia.
3
Vzhledem ke skutečnosti, že akreditace se uděluje na dobu až 10 let, je nezbytné mít pro posouzení žádosti
o rozšíření akreditace již dříve akreditovaného studijního programu aktuální údaje.
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informace zapracovány do této žádosti o akreditaci magisterského studijního
programu.
b) V případě samostatného podání žádosti o akreditaci oprávnění konat státní
rigorózní zkoušky se předkládá žádost včetně přílohy B-I žádosti o akreditaci (do
které se doplní udělovaný titul podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách).
K žádosti se přikládá také sebehodnotící zpráva, která popisuje a hodnotí naplnění
příslušných standardů pro akreditace rigorózních řízení. Sebehodnotící zpráva
rovněž musí obsahovat
o údaje o obsahu státní rigorózní zkoušky a tématech rigorózních prací
v rozsahu údajů požadovaných pro rigorózní zkoušky v rámci formuláře BIIa žádosti o akreditaci,
o popis souvislosti obsahu státních rigorózních zkoušek a témat rigorózních
prací s magisterským studijním programem, v jehož rámci o akreditaci
rigorózního řízení žádá, či doktorským studijním programem téhož,
blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření, který vysoká škola
uskutečňuje,
o určení doktorského studijního programu z téže oblasti vzdělávání, který je
vysoká škola oprávněna uskutečňovat – k naplnění podmínky podle
§ 78 odst. 10 zákona o vysokých školách.
4) Akreditace studijního programu uskutečňovaného ve spolupráci se zahraniční
vysokou školou podle § 47a zákona o vysokých školách – předkládá se žádost včetně
všech příloh a kompletní sebehodnotící zprávy. Dále se přikládá dohoda o spolupráci
se zahraniční vysokou školou uzavřená v souladu s § 47a odst. 2 zákona o vysokých
školách a informace o systému akreditací a stavu projednávání žádosti o akreditaci
v zahraničí včetně názvu akreditační autority, u které spolupracující zahraniční vysoká
škola o akreditaci žádá. V předkládaných formulářích B-IIa, resp. B-IIb u doktorského
studijního programu, je třeba u studijních předmětů a povinností vyznačit, které
studijní předměty a povinnosti budou absolvovány na zahraniční vysoké škole.
V předložených přílohách C-I, C-II, C-III, C-IV a C-V se pak dokládají pouze údaje
vztahující se k studijním předmětům a povinnostem uskutečňovaným na české
vysoké škole.
Pokud má vysoká škola již akreditovaný studijní program a hodlá jej nově
uskutečňovat také se zahraniční vysokou školou podle § 47a zákona o vysokých
školách, postupuje se dle Metodického materiálu Národního Akreditačního úřadu pro
vysoké školství k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při uskutečňování
akreditovaných činností.
5) Akreditace společného uskutečňování studijního programu s další právnickou osobou
podle § 81 zákona o vysokých školách
a) Pokud se jedná o studijní program, který nemá vysoká škola doposud akreditován
pro uskutečňování vysokou školou či její součástí, předkládá se žádost včetně
všech příloh a kompletní sebehodnotící zprávy. Přílohou je rovněž dohoda
s danou právnickou osobou, která odkazuje na spolupráci podle § 81 ZVŠ a je
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datovaná a podepsaná všemi stranami. V sebehodnotící zprávě žadatel navíc
popíše
o charakteristiku spolupracující právnické osoby a zaměření její tvůrčí
(v případě doktorského studijního programu vědecké nebo umělecké)
činnosti,
o způsob zapojení spolupracující právnické osoby na uskutečňování
studijního programu,
o přínos (důvod) spolupráce s touto právnickou osobou pro uskutečňování
daného studijního programu (pouze stručný popis a zhodnocení).
Pokud se jedná o spolupráci s pracovištěm Akademie věd České republiky,
předkládá se v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro
akreditace ve vysokém školství, dohoda s daným výzkumným pracovištěm a také
s Akademií věd České republiky.
b) Pokud se jedná o doktorský studijní program, který již má vysoká škola
akreditovaný pro uskutečňování vysokou školou či její součástí, předkládá se
žádost včetně sebehodnotící zprávy a přílohy C-I u těch pracovníků, kteří mají
zajišťovat studijní program na spolupracující právnické osobě. V sebehodnotící
zprávě žadatel popíše
o charakteristiku spolupracující právnické osoby a zaměření její vědecké
nebo umělecké činnosti,
o způsob zapojení spolupracující právnické osoby na uskutečňování
studijního programu,
o přínos (důvod) spolupráce s touto právnickou osobou pro uskutečňování
daného studijního programu (pouze stručný popis a zhodnocení).
Přílohou je rovněž dohoda s danou právnickou osobou, přičemž tato dohoda též
stanoví zastoupení právnické osoby v oborové radě4. Pokud se jedná o spolupráci
s pracovištěm Akademie věd České republiky, předkládá se v souladu s nařízením
vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, dohoda
s daným výzkumným pracovištěm a také s Akademií věd České republiky.
c) Pokud se jedná o bakalářský a magisterský studijní program, který má vysoká
škola akreditován pro uskutečňování vysokou školou či její součástí, předkládá se
žádost včetně všech příloh a sebehodnotící zprávy. V sebehodnotící zprávě
žadatel popíše
o charakteristiku spolupracující právnické osoby a zaměření její tvůrčí
činnosti,
o způsob zapojení spolupracující právnické osoby na uskutečňování
studijního programu,
o přínos (důvod) spolupráce s touto právnickou osobou pro uskutečňování
daného studijního programu (pouze stručný popis a zhodnocení).

4

Ust. § 81 odst. 4 zákona o vysokých školách.
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Přílohou je rovněž dohoda s danou právnickou osobou. Pokud se jedná
o spolupráci s pracovištěm Akademie věd České republiky, předkládá se
v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve
vysokém školství, dohoda s daným výzkumným pracovištěm a také s Akademií
věd České republiky.
d) Pokud se jedná o studijní program v oblasti vzdělávání, pro kterou má vysoká
škola institucionální akreditaci, ale nejde o případ podle § 81d odst. 2 písm. b)
zákona o vysokých školách, předkládá se žádost včetně všech příloh
a sebehodnotící zprávy a další náležitosti uvedené v předchozích odstavcích
tohoto bodu.
Veřejné nebo soukromé vysoké školy nemohou, jsou-li hlavním žadatelem, žádat
podle § 81 zákona o vysokých školách o udělení akreditace studijnímu programu ve
spolupráci s vojenskou nebo policejní školou. Státní (vojenskou či policejní) vysokou
školu není možné vztáhnout pod pojem „právnická osoba“ (viz § 95 odst. 1, druhá
věta zákona o vysokých školách, kdy se na státní vysoké školy nevztahuje ustanovení
§ 2 odst. 2 tohoto zákona). Vojenské/policejní vysoké školy mohou tento typ
spolupráce, jsou-li hlavním žadatelem, uskutečňovat pouze v případě bakalářským
studijních programů (viz bod 9).
6) Akreditace rozšíření stávajícího akreditovaného studijního programu o nové studijní
plány (vyjma případu záměru uskutečňování studijního programu na dalším místě) –
předkládá se vždy žádost včetně příloh B-II (pro tyto nové studijní plány, a to včetně
vyznačení studijních předmětů společných pro všechny studijní plány) a B-III (pro
všechny studijní předměty v příloze B-II) a kompletní sebehodnotící zprávy vztahující
se k předkládaným studijním plánům.5 Dále se předkládají ty přílohy, které jsou
obsahově odlišné od příloh již předložených k dřívější žádosti o akreditaci tohoto
stávajícího studijního programu, na jejímž základě mu byla akreditace udělena, resp.
naposledy prodloužena. U příloh, které nebudou předloženy, budou předmětem
posuzování údaje obsažené v příslušných přílohách k dřívější žádosti o akreditaci, na
jejímž základě byla akreditace danému stávajícímu studijnímu programu udělena,
resp. naposledy prodloužena. Bude-li provedena změna u studijních předmětů
společné části programu, které již byly posouzeny v dřívější žádosti, vyznačí vysoká
škola v příloze B-II změny, ke kterým došlo.
Další studijní plán, o jehož akreditaci se žádá, musí splňovat stejné základní atributy,
s nimiž byl studijní program původně akreditován. Jedná se o následující náležitosti
uvedené v § 44 odst. 2 zákona o vysokých školách:
o název studijního programu,
o typ studijního programu,
o forma studia,
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Kompletní sebehodnotící zprávou se rozumí sebehodnotící zpráva obsahující všechny součásti dle
Metodického materiálu NAÚ č. 7/2017 pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu,
která popisuje a hodnotí navrhované rozšíření nebo změny akreditace. V tomto konkrétním případě
sebehodnotící zpráva nebude obsahovat údaje vážící se výhradně k již akreditovaným studijním plánům.
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o v případě bakalářského nebo magisterského studijního programu profil
studijního programu,
o standardní doba studia ve studijním programu,
o udělovaný akademický titul,
o oblast nebo oblasti vzdělávání, v jejichž rámci má být studijní program
uskutečňován.
7) Akreditace rozšíření stávajícího studijního programu o uskutečňování ve spolupráci
s další fakultou téže vysoké školy, popř. s vysokoškolským ústavem, které se budou
na studijním programu podílet – předkládá se žádost včetně sebehodnotící zprávy a
přílohy C-I u těch pracovníků, kteří mají zajišťovat studijní program na spolupracující
fakultě, resp. vysokoškolském ústavu. V sebehodnotící zprávě žadatel popíše
o charakteristiku spolupracující fakulty, resp. vysokoškolského ústavu
a zaměření vědecké, umělecké nebo tvůrčí činnosti tohoto pracoviště
vztahující se k studijnímu programu,
o způsob zapojení spolupracující fakulty, resp. vysokoškolského ústavu na
uskutečňování studijního programu,
o přínos spolupráce s touto fakultou, resp. vysokoškolským ústavem pro
uskutečňování daného studijního programu.
V případech společně uskutečňovaného studijního programu, kdy je záměrem další
fakulty téže vysoké školy rovněž přijímat uchazeče ke studiu a nikoliv se na
uskutečňování pouze podílet, je nutné, aby tato další fakulta téže vysoké školy podala
vlastní žádost o udělení akreditace a splnila samostatně standardy kladené na studijní
programy.
8) Akreditace studijního programu v cizím jazyce, který je téhož obsahového zaměření
jako studijní program v českém jazyce – předkládá se žádost obsahující přílohy B-II, BIII, B-IV (v případě profesně zaměřených studijních programů), D-I. Příloha C-I se
doloží pouze u těch vyučujících, kteří zajišťují předměty pouze ve studijním programu
uskutečňovaném v cizím jazyce. Součástí žádosti je sebehodnotící zpráva, která může
být společná pro všechny jazykové varianty studijního programu, nicméně musí
obsahovat zhodnocení naplnění standardů kladené na uskutečňování studijního
programu v cizím jazyce a zdůvodnění případných odlišností od studijního programu
téhož obsahového zaměření v českém jazyce.
9) Akreditace společného uskutečňování studijního programu vojenské/policejní vysoké
školy s další právnickou osobou
a) podle § 81 zákona o vysokých školách nebo s veřejnou vysokou školou podle 95
odst. 4 zákona o vysokých školách – předkládá se dohoda podle § 81 zákona
o vysokých školách (platí pouze v případě bakalářských studijních programů)
- platí výše uvedené jako v bodě 5, písm. a) a c)
b) vojenské/policejní vysoké školy, které mají akreditován alespoň jeden doktorský
studijní program, mohou podle § 95 odst. 4 zákona o vysokých školách požádat
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o akreditaci magisterského nebo dalšího doktorského studijního programu
zabezpečovaného ve spolupráci s veřejnou vysokou školou
- přikládá se dohoda mezi vojenskou/policejní vysokou školou a veřejnou vysokou
školou (o společném zabezpečení těchto studijních programů musí být předem
uzavřena mezi zúčastněnými vysokými školami smlouva vymezující vzájemné
závazky).
- přikládá se souhlasné stanovisko Ministerstva obrany/Ministerstva vnitra
a zároveň souhlasné stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(k uzavření smlouvy je potřebný souhlas Ministerstva školství a Ministerstva
obrany/Ministerstva vnitra).

V Praze dne 14. července 2022

JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.
předseda Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství
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