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Zápis z 11. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu  

konaného dne 14. prosince 2017 

 

 

Přítomni: RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda), JUDr. Ivan Barančík (místopředseda), 

MUDr. Josef Fontana, prof. Libor Grubhoffer, prof. Dušan Lužný, doc. Iva Málková, 

doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš Pavelka, prof. Jaroslav Petr, 

prof. Jindřich Petruška, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr 

Omluveni: prof. Stanislav Labík (předseda) 

Hosté: doc. Jitka Němcová (ČKR) – při projednávání bodů 4 a 5 nebyli hosté přítomni 

 Za Kancelář NAÚ přítomni: 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 

 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek zahájil jednání a přivítal přítomné na jedenáctém řádném 

zasedání Rady NAÚ v roce 2017. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:  

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Schválení náležitostí žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace a o akreditaci cizojazyčných 

studijních programů 

3. Seznam hodnotitelů 

4. Správní řízení 

5. Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech 

6. Různé 

 

 Usnesení č. 173/2017: 

Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání. 

Přítomni (P): 12   Kvorum (K):  7 Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 2 Schválení náležitostí žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace a o akreditaci 

cizojazyčných studijních programů 

 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek představil metodický materiál k předkládání specifických žádostí 

o akreditaci studijních programů. Návrh metodického materiálu byl diskutován Radou NAÚ na jejím 

zasedání č. 10/2017. Následně byl poskytnut orgánům reprezentace vysokých škol k připomínkám. 

Česká konference rektorů uplatnila oficiální připomínky, jejichž vypořádání je přílohou 

předkládaného materiálu. Rada vysokých škol zaslala výstup z jednání svých komisí, které se 

návrhem metodického materiálu zabývaly. Metodický materiál doznal úprav na základě obdržených 

připomínek a podnětů, dále bylo zpracováno vypořádání jednotlivých připomínek České konference 

rektorů. O navrženém metodickém materiálu proběhla mezi členy Rady NAÚ diskuze, v jejímž rámci 

bylo zdůrazněno, že není možné prodloužit platnost akreditace studijních programů členících se na 

studijní obory. Prodloužení platnosti akreditace studijních programů, které se nedělí na studijní obory, 
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je možné, pokud studijní program není v přímém rozporu se standardy pro akreditace. Rada NAÚ se 

shodla na drobné formulační úpravě v materiálu reflektující tuto skutečnost. 

 

 Usnesení č. 174/2017: 

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) 

schvaluje metodický materiál k předkládání specifických žádostí o akreditaci studijních programů. 

P: 13  K: 7  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Schváleno. 

 

Ad 3 Seznam hodnotitelů 

 

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval o výběru hodnotitelů z řad studentů, kteří byli 

navrženi dle výzvy NAÚ. Rada NAÚ předběžný výběr hodnotitelů z řad studentů projednala na svém 

zasedání č. 10/2017. Studentská komora Rady vysokých škol potvrdila způsobilost vybraných 

hodnotitelů a orgány reprezentace vysokých škol neuplatnily k navrženému výběru osob žádné 

připomínky.  

 

 Usnesení č. 175/2017:  

Rada NAÚ v souladu s § 83c odst. 2 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schvaluje zařazení osob – studentů do Seznamu 

hodnotitelů pro jednotlivé oblasti vzdělávání. 

P: 13  K: 7  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Schváleno. 

 

Dále JUDr. Barančík sdělil, že ve spolupráci se členy Rady NAÚ, jako určenými zpravodaji za 

jednotlivé oblasti vzdělávání,  byl proveden předběžný výběr hodnotitelů v souladu s výzvou NAÚ 

č. 3/2017 v jednotlivých oblastech vzdělávání, který bude postoupen orgánům reprezentace vysokých 

škol k připomínkám. Rovněž upozornil, že dochází k úbytku jednotlivců ze Seznamu hodnotitelů 

z důvodu vyřazení na vlastní žádost hodnotitele. Seznam hodnotitelů bude v budoucnu doplňován o 

další osoby prostřednictvím dalších výzev. 

 

 Usnesení č. 176/2017: 

Rada NAÚ schvaluje předběžný výběr osob navržených k zařazení do Seznamu hodnotitelů a pověřuje 

členy předsednictva NAÚ projednat tento výběr s orgány reprezentace vysokých škol v souladu s § 

83e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách). 

P: 13  K: 7  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Schváleno. 

 

Ad 4 Správní řízení 

 

a) Rada NAÚ se zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení akreditace 

bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice se studijním oborem Sociální 

pedagogika se standardní délkou studia 3 roky formou studia prezenční uskutečňovaného 

Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. 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 vypracovali zpravodajové pro 

příslušné oblasti vzdělávání svou zprávu. Zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání nebyli 

ve shodě s hodnoticí komisí, a na rozdíl od ní navrhli akreditaci omezit. Následně byla vysoká 
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škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům 

správního řízení. Vysoká škola zaslala své vyjádření. Po projednání předložených materiálů, 

včetně podrobné diskuze k vyjádření vysoké školy, Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci.  

 

 Usnesení č. 177/2017: 

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 

Specializace v pedagogice se studijním oborem Sociální pedagogika se standardní délkou studia 

3 roky formou studia prezenční uskutečňovaného Husitskou teologickou fakultou Univerzity 

Karlovy, toto omezení spočívá v zákazu přijímat ke studiu další uchazeče.  

P: 12   K: 7  Pro: 8  Proti: 0 Zdržel se: 4 

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Zabezpečení studijního programu po stránce personální je nedostatečné a nejsou vytvořeny 

podmínky pro řádné zajištění výuky a související tvůrčí činnosti.  V personálním zabezpečení 

studijního programu není dostatečně zastoupena mladší a střední generace akademických 

pracovníků alespoň s vědeckou hodností a perspektivou odborného rozvoje. 

 

b) Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení 

akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management 

chemických a potravinářských podniků se studijním oborem Ekonomika a management 

chemických a potravinářských podniků se standardní délkou studia 2 roky formou studia 

prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze. 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 v návrhu nápravné 

opatření přijmout, tedy akreditaci studijního programu s jeho studijním oborem omezit. Následně 

byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se 

k podkladům správního řízení. Vysoká škola požádala o prodloužení lhůty k vyjádření 

k podkladům řízení. Tomu bylo vyhověno, a proto bylo projednání nápravného opatření odloženo 

na prosincové zasedání Rady NAÚ. Vysoká škola následně zaslala své vyjádření. Po projednání 

předložených materiálů, včetně podrobné diskuze k vyjádření vysoké školy, Rada NAÚ 

přistoupila k rozhodnutí ve věci.  

 

 Usnesení č. 178/2017: 

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 navazujícího magisterského studijního 

programu Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků se studijním oborem 

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků se standardní délkou studia 2 

roky formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Fakultou chemicko-inženýrskou 
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Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, toto omezení spočívá v zákazu přijímat ke studiu 

další uchazeče. 

P: 14   K: 8  Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 1 

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Rada NAÚ konstatuje nedostatečné personální zabezpečení studijního programu. Studijní 

program není zabezpečen akademickými pracovníky, popřípadě i dalšími odborníky s příslušnou 

kvalifikací pro zajištění jednotlivých studijních předmětů. 

 

c) Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení 

akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem 

Ekonomika a právo v podnikání se standardní délkou studia 3 roky a formou studia prezenční 

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 vypracovali zpravodajové pro 

příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticí komise se 

shodovaly v návrhu nápravné opatření přijmout, tedy akreditaci studijního programu s jeho 

studijním oborem omezit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do 

správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Vysoká škola požádala o prodloužení 

lhůty k vyjádření k podkladům řízení. Tomu bylo vyhověno, a proto bylo projednání nápravného 

opatření odloženo na prosincové zasedání Rady NAÚ. Vysoká škola zaslala své vyjádření, které 

bylo doručeno bezprostředně před zasedáním Rady NAÚ. Rada NAÚ se po diskuzi rozhodla 

odložit projednání nápravného opatření na lednové zasedání, aby se mohla s vyjádřením vysoké 

školy podrobně seznámit. 

 

d) Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení 

akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem 

Management v podnikání 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 v návrhu nápravné opatření přijmout, tedy akreditaci studijního programu s jeho 

studijním oborem omezit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do 

správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Vysoká škola požádala o prodloužení 

lhůty k vyjádření k podkladům řízení. Tomu bylo vyhověno, a proto bylo projednání nápravného 

opatření odloženo na prosincové zasedání Rady NAÚ. Vysoká škola zaslala své vyjádření, které 

bylo doručeno bezprostředně před zasedáním Rady NAÚ. Rada NAÚ se po diskuzi rozhodla 

odložit projednání nápravného opatření na lednové zasedání, aby se mohla s vyjádřením vysoké 

školy podrobně seznámit. 

 

e) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace profesně zaměřenému navazujícímu 

magisterskému studijnímu programu Ekonomika a management se standardní délkou studia 

2 roky a formou studia prezenční podanou Moravskou vysokou školou Olomouc, o.p.s. Žádost 

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 v návrhu akreditaci neudělit. Následně byla vysoká škola 

vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. 

Vysoká škola požádala o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům řízení. Tomu bylo 
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vyhověno, a proto bylo projednávání žádosti o udělení akreditace odloženo na prosincové 

zasedání Rady NAÚ. Vysoká škola zaslala své vyjádření, v němž odstranila zásadní důvody pro 

předchozí návrh akreditaci neudělit. Po projednání předložených materiálů, včetně vyjádření 

zpravodaje pro profesně zaměřené studijní programy, a podrobné diskuzi k vyjádření vysoké 

školy a stanoviskům k tomuto vyjádření Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci. 

 

 Usnesení č. 179/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. a) a c) 

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, 

uděluje akreditaci profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Ekonomika a management se standardní délkou studia 2 roky formou studia prezenční, 

zařazenému ve smyslu nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, 

do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Moravskou vysokou školou 

Olomouc, o.p.s., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, IČ 26867184, na dobu 4 let od nabytí 

právní moci rozhodnutí. 

P: 14  K: 8  Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Rada NAÚ konstatuje, že se jedná o první akreditaci magisterského studijního programu na dané 

vysoké škole a že současně nebyly poskytnuty dostatečné záruky řádného personálního 

zabezpečení a rozvoje studijního programu po dobu 10 let. Zároveň Rada NAÚ požaduje 

předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení a publikační a další tvůrčí činnosti 

vyučujících, případně další profesní činnosti u odborníků z praxe, vztahující se k jednotlivým 

zabezpečovaným předmětům a o tvůrčí činnosti vysoké školy. Rada NAÚ požaduje předložení 

uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2019. 

 

f) Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení 

akreditace navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná informatika se studijním 

oborem Aplikovaná informatika se standardní délkou studia 2 roky formou studia prezenční a 

kombinovanou uskutečňovaného Vysokou školou finanční a správní, a.s. Na základě stanoviska 

hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva 

zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu nápravné opatření přijmout, tedy 

akreditaci studijního programu s jeho studijním oborem omezit. Následně byla vysoká škola 

vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. 

Vysoká škola zaslala své vyjádření. Po projednání předložených materiálů, včetně podrobné 

diskuze k vyjádření vysoké školy a stanoviskům k tomuto vyjádření, Rada NAÚ přistoupila 

k rozhodnutí ve věci.  

 

 Usnesení č. 180/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, 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 a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

zastavuje správní řízení vedené z moci úřední ve věci omezení akreditace navazujícího 

magisterského studijního programu Aplikovaná informatika se studijním oborem Aplikovaná 

informatika se standardní délkou studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou 

uskutečňovaného Vysokou školou finanční a správní, a.s. 

P: 13  K: 7  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Schváleno. 
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Poznámka: 

Rada NAÚ upozorňuje na nutnost věnovat zvýšenou pozornost personálnímu zabezpečení 

studijního programu, jeho posilování a rozvoji. 

 

g) Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení 

akreditace navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostně právní studia se 

studijním oborem Bezpečnostně právní studia, se standardní dobou studia 2 roky formou studia 

prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Vysokou školu finanční a správní, a.s. Na základě 

stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání své 

zprávy. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu řízení o omezení 

akreditace zastavit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního 

spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, čehož vysoká škola nevyužila. Po projednání 

předložených materiálů a obšírné diskuzi Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci. 

 

 Usnesení č. 181/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, 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 a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

zastavuje správní řízení vedené z moci úřední ve věci omezení akreditace navazujícího 

magisterského studijního programu Bezpečnostně právní studia se studijním oborem 

Bezpečnostně právní studia, s formou studia prezenční a kombinovanou, standardní dobou studia 

2 roky, uskutečňovaného Vysokou školu finanční a správní, a.s. 

P: 14  K: 8  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 1  

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ v rámci diskuze o zastavení správního řízení vedeného ve věci výše uvedeného 

studijního programu dospěla k závěru, že v uskutečňování studijního programu existují jisté 

nedostatky ve smyslu § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách (viz usnesení níže), ale jejich 

intenzita v návaznosti na využití institutu správního uvážení při rozhodování je na hranici 

přípustnosti. Pokud nebudou tyto nedostatky vysokou školou řešeny, může být jejich dlouhodobé 

přetrvávání při budoucím posuzování věci považováno za závažné. Rada NAÚ proto požaduje 

předložení kontrolní zprávy o odstranění vytýkaných nedostatků do 31. prosince 2018. 

 

 Usnesení č. 182/2017: 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách konstatuje nedostatky 

v uskutečňování navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostně právní studia se 

studijním oborem Bezpečnostně právní studia, s formou studia prezenční a kombinovanou, 

standardní dobou studia 2 roky, uskutečňovaného Vysokou školu finanční a správní, a.s., 

a požaduje jejich odstranění. V personálním zabezpečení je u vyučujících vysoká míra částečných 

pracovních úvazků a působení na dohodu mimo pracovní poměr, publikační činnost některých 

vyučujících je nedostačující a ve studijním programu jsou významné rozdíly v zabezpečení výuky 

v sídle školy a na pobočkách. Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění 

nedostatků (v rozsahu přílohy B-IIa, samostatně pro všechna pracoviště, kde je výuka 

uskutečňována, a dále přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 31. prosince 2018. 

P: 14  K: 8  Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Schváleno. 

 

 

h) Rada NAÚ se dále zabývala správním řízením vedeným z moci úřední ve věci omezení 

akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace se studijním oborem 
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Kriminalisticko právní specializace, se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční 

a kombinovanou a navazujícího magisterského studijního programu Právní specializace se 

studijním oborem Kriminalisticko právní specializace, se standardní dobou studia 2 roky formou 

studia prezenční a kombinovanou, uskutečňovaných Vysokou školu finanční a správní, a.s. Na 

základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání 

své zprávy. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu nápravné 

opatření přijmout, tedy akreditaci studijních programů s jejich studijními obory omezit.  

Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se 

k podkladům pro rozhodnutí. Vysoká škola zaslala své vyjádření, které bylo doručeno 

bezprostředně před zasedáním Rady NAÚ. Rada NAÚ se po diskuzi rozhodla odložit projednání 

nápravného opatření na lednové zasedání, aby se mohla s vyjádřením vysoké školy podrobně 

seznámit. 

 

i) Rada NAÚ se dále 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 dobou studia 3 roky formou studia prezenční 

a kombinovanou uskutečňovaného Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze. Řízení bylo NAÚ předáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

k dokončení. Na svém zasedání č. 9/2017 Rada NAÚ se rozhodla vyzvat vysokou školu k 

odstranění nedostatků ve studijním programu. Vysoká škola následně zaslala sdělení o 

provedených úpravách ve studijním programu. Po projednání předložených materiálů, včetně 

podrobné diskuze ke sdělení vysoké školy, Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci. 

 

 Usnesení č. 183/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 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, zastavuje správní řízení 

vedené z moci úřední ve věci omezení akreditace bakalářského studijního programu Inženýrství 

a management se studijním oborem Procesní inženýrství a management uskutečňovaného 

Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. 

P: 14   K: 8  Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

j) Rada NAÚ se dále zabývala odvoláním Vysoké školy Karla Engliše, a.s., proti rozhodnutí NAÚ, 

kterým se omezuje akreditace bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní studia se 

studijními obory Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě a Technologie ochrany osob a 

majetku. Příslušné usnesení č. 141/2017 bylo přijato na zasedání Rady NAÚ dne 12. října 2017. 

Rada NAÚ po podrobné diskuzi neshledala důvody pro postup podle § 87 správního řádu. 
Správní řád v takovém případě určuje správnímu orgánu, jehož rozhodnutí se napadá (Radě 

NAÚ), aby, nevyhoví-li účastníku řízení v plném rozsahu, předal do 30 dnů správní spis spolu 

se svým stanoviskem odvolacímu orgánu (Přezkumné komisi NAÚ). V tomto případě by znění 

stanoviska k odvolání vysoké školy musela odsouhlasit celá Rada NAÚ, jakožto kolektivní 

orgán, nebude-li Předseda NAÚ tímto výslovně pověřen. Předsednictvo NAÚ navrhlo pověřit 

Předsedu NAÚ zpracováním a předáním výše zmíněného stanoviska odvolacímu orgánu. 

 

 Usnesení č. 184/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pověřuje Předsedu Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství, aby odvolání Vysoké školy Karla Engliše, a.s., právně 

zastoupené advokátem doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., sídlem Optátova 874/46, 637 00 

Brno, předal dle § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Přezkumné komisi Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství spolu se správním spisem a stanoviskem, ve kterém 
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Předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství uvede, z jakých důvodů Rada 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství neshledala důvody k postupu podle § 87 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a setrvává na svém původním rozhodnutí. 

P: 14   K: 8  Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

k) Rada NAÚ se dále zabývala podnětem Vysoké školy uměleckých terapií, s.r.o., zastoupené 

jednatelkou dr. Beníčkovou, k přezkumnému řízení ve věci závazného stanoviska Rady NAÚ 

vydaného k žádosti o udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola. 

Příslušné usnesení č. 95/2017 bylo přijato na zasedání Rady dne 30. srpna 2017. Dle správního 

řádu předá v případě přezkumného řízení správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal 

(Rada NAÚ), správní spis orgánu, který je nadřízeným správním orgánem (funkci nadřízeného 

správního orgánu plní Přezkumná komise NAÚ), ihned, nevyhoví-li Rada NAÚ účastníku řízení 

v plném rozsahu. Rada NAÚ po podrobné diskuzi neshledala důvody pro postup podle § 95 odst. 

2  správního řádu. Vyjádření v případě přezkumného řízení poskytuje orgán prvního stupně až 

ve chvíli, kdy o to požádá správní orgán rozhodující o podnětu k přezkumnému řízení. V tomto 

případě by případné vyjádření k podnětu musela odsouhlasit celá Rada NAÚ, jakožto kolektivní 

orgán, nebude-li Předseda NAÚ tímto výslovně pověřen. Předsednictvo NAÚ navrhlo toto 

pověření udělit. 

 

 Usnesení č. 185/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství neshledala podle § 95 odst. 2 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, důvod k vyhovění jednatelce Mgr. Marii Beníčkové, Ph.D., založené 

a do Veřejného rejstříku dosud nezapsané společnosti Vysoké školy uměleckých terapií, s.r.o., 

právně zastoupené advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s.r.o., sídlem Na Florenci 

2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové město, která uplatnila podnět k přezkumnému řízení ve věci 

závazného stanoviska Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství vydaného k 

udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola. 

P: 14   K: 8  Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 186/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pověřuje Předsedu Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství, aby podnět jednatelky Mgr. Marie Beníčkové, Ph.D., 

založené a do Veřejného rejstříku dosud nezapsané společnosti Vysoké školy uměleckých terapií, 

s.r.o., právně zastoupené advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s.r.o., sídlem Na 

Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové město, k přezkumnému řízení ve věci závazného 

stanoviska Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství vydaného k udělení státního 

souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola postoupený Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy Radě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, podle § 95 odst. 2 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, předal Přezkumné komisi Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství a podle § 96 odst. 2, třetí věta zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Přezkumné 

komisi Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství poskytl vyjádření k tomuto podnětu, 

bude-li vyžádáno. 

P: 14   K: 8  Pro: 14  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 18. 10. 2017 do 20. 11. 2017. 



 
 

9 

 

Rada NAÚ se zabývala expertním posouzením kontrolní zprávy Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích o uskutečňování studijního oboru Aplikovaná informatika uskutečňovaného v rámci 

navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná informatika Přírodovědeckou fakultou 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 

Na základě expertního posouzení uvedené kontrolní zprávy bylo zpravodajem navrženo zahájení 

správního řízení z moci úřední o omezení akreditace shora uvedeného studijního programu s jeho 

studijním oborem. Zdůvodnění: studijní plán oboru je aktuálně sestavován výrazně odlišným 

způsobem, než bylo deklarováno v akreditační dokumentaci. Povinné předměty společného základu 

vyučované pro obě specializace daného studijního oboru byly podstatně zredukovány. Požadavky na 

rozsah studijních povinností tak jsou mezi oběma specializacemi výrazně odlišné. Obsah a struktura 

vyučovaných studijních předmětů a obsah státních závěrečných zkoušek není v souladu s  profilem 

absolventa a nevytváří požadovaný logický celek. 
 

Pro zahájení řízení z moci úřední je podle čl. 13 odst. 4 Statutu NAÚ nezbytné, aby se na tom usnesla 

Rada NAÚ. U zahájeného řízení bude neprodleně jmenována hodnoticí komise, která daný podnět 

k omezení akreditace posoudí v souladu se Statutem NAÚ. O omezení akreditace studijního programu 

následně v souladu s § 83c odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách a v návaznosti na čl. 

II bod 4 novely zákona o vysokých školách rozhodne Rada NAÚ. 

 

 Usnesení č. 187/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 46 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4 zákona č. 137/2016 

Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

zahajuje řízení o omezení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 

Aplikovaná informatika se studijním oborem Aplikovaná informatika uskutečňovaného 

Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

P: 11   K: 6  Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Rada NAÚ se dále zabývala expertním posouzením kontrolní zprávy Univerzity Karlovy 

o uskutečňování habilitačního řízení v oboru Psychologie práce a organizace uskutečňovaného 

Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. 

 

Na základě expertního posouzení uvedené kontrolní zprávy bylo zpravodajem navrženo zahájení 

správního řízení z moci úřední o odnětí akreditace shora uvedeného habilitačního řízení. Zdůvodnění: 

obor habilitačního řízení není personálně zabezpečen v souladu se Standardy pro akreditace ve 

vysokém školství.  
 

Pro zahájení řízení z moci úřední je podle čl. 13 odst. 4 Statutu NAÚ nezbytné, aby se na tom usnesla 

Rada NAÚ. U zahájeného řízení bude neprodleně jmenována hodnoticí komise, která daný podnět 

k odnětí akreditace posoudí v souladu se Statutem NAÚ. O odnětí akreditace habilitačního řízení 

následně v souladu s § 83c odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách a v návaznosti na čl. 

II bod 6 novely zákona o vysokých školách rozhodne Rada NAÚ. 
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 Usnesení č. 188/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 46 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 6 zákona č. 137/2016 

Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

zahajuje řízení o odnětí akreditace oboru habilitačního řízení Psychologie práce a organizace 

uskutečňovaného Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. 

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 
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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. 189/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 

Univerzita Hradec 
Králové,  
Pedagogická fakulta 

Filologie Bc. Jazyková a literární 
kultura 

06-17  
(01-16,  
05-14) 

ucelená sada studijních opor pro 
povinné studijní předměty (06-
17 vyžádáno přepracování 
studijních opor k předmětům 
Česká literatura 1 a 3 a Světová 
literatura 1 a 2 a povinně 
volitelný předmět Literatura jako 
zprostředkovatelka a projev 
národních kultur, zejména pak 
jejich doplnění o komentáře, 
vstupní charakteristiky a vazby 
na konkrétní beletristické texty; 
01-16 AK vzala zprávu na 
vědomí a upozornila, že opory 
ke studijním předmětům Česká 
literatura 1 a 3, Literatura jako 
zprostředkovatelka a projev 
národních kultur, Světová 
literatura 1 a 2 a Vývoj českého 
a světového filmu je třeba 
dopracovat, respektive 
přepracovat. AK požadovala 
předložit kontrolní zprávu o 
úpravě uvedených opor 
v prosince 2016) 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky ve zpracování opor k 
předmětům v kombinované formě studia: Česká literatura 1 a 3 
a Světová literatura 1 a 2, a k povinně volitelnému předmětu 
Literatura jako zprostředkovatelka a projev národních kultur, a 
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Předložené materiály 
k jednotlivým předmětům jsou zpracovány do formulářů, které 
by mohly vytvořit strukturu studijní opory. Nemají však povahu 
opor, ale stručného syllabu vepsaného do struktury opory. 
Studijní opory, aby mohly plnohodnotně plnit účel 
předpokládaný Standardy pro akreditace, musí obsahovat 
skladbu studijní literatury (což jediné lze v předložených 
materiálech považovat za naplněné), skladbu výukových 
zdrojů a soubor informací, které nahradí studentovi přímou 
výuku (včetně úkolů pro samostatnou práci studenta 
a požadavků na samostudium). Rada NAÚ proto požaduje 
předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků ve 
zpracování studijních opor (tzn. předložení adekvátních opor) 
k výše uvedeným předmětům do 31. března 2018.  

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 190/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 
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KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 
Univerzita Hradec 
Králové, 
Přírodovědecká fakulta 

Matematika, 
Mathematics 

NMgr. Učitelství 
matematiky pro 
střední školy, 
Teaching 
Mathematics in 
Secondary Schools 

04-15 personální zabezpečení 
didaktické části studijního oboru 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení 
didaktické části studijního oboru a vyzývá vysokou školu 
k jejich odstranění. Personální zabezpečení didaktické části 
studijního oboru je přes dílčí zlepšení nedále nedostatečné. 
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o 
odstranění nedostatků v personálním zabezpečení didaktické 
části studijního oboru, zejména pak o kvalifikačním růstu a 
publikační činnosti vyučujících oborově didaktických předmětů 
(v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci)  
do 31. prosince 2018.  

P: 13   K: 7  Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 191/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
Pedagogická fakulta 

Filologie Bc. Obchodní ruština 08-17 
(04-14) 

publikační činnost a kariérní růst 
vyučujících (08-17 vyžádáno 
přepracování kontrolní zprávy 
tak, aby obsahovala údaje o 
publikační činnosti a kariérním 
růstu vyučujících, které se 
vztahují výhradně ke studijnímu 
oboru Obchodní ruština) 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v tvůrčí činnosti související se 
zaměřením studijního programu a vyzývá vysokou školu 
k jejich odstranění. Tvůrčí činnost vyučujících není zaměřena 
na problematiku obchodní ruštiny. Publikační výstupy 
vyučujících mají obecně filologický a literárně vědný charakter. 
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o 
odstranění nedostatků v tvůrčí činnosti související se 
zaměřením studijního programu (v rozsahu přílohy C-I žádosti 
o akreditaci) do 30. června 2018.   

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 192/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

P: 13   K: 7  Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 
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KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 
Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství estetické 

výchovy 

(dvouoborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického 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 (08-

17 vyžádáno 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 NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o aktuální studijní 
plán včetně profilu absolventa a syllabů předmětů (v rozsahu 
příloh B-I, B-IIa a B-III žádosti o akreditaci), o údaje o 
personální zabezpečení studijního oboru (v rozsahu přílohy C-
I žádosti o akreditaci), o informace o tvůrčí činnosti pracoviště 
(v rozsahu přílohy C-II žádosti o akreditaci) a o charakteristiku 
provázanosti všech těchto hledisek s koncepcí vzdělávání 
v oblasti estetické výchovy. Rada NAÚ žádá o předložení 
doplněné kontrolní zprávy do 31. března 2018. 
 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství estetické 

výchovy 

(jednooborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického 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 

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o aktuální studijní 
plán včetně profilu absolventa a syllabů předmětů (v rozsahu 
příloh B-I, B-IIa a B-III žádosti o akreditaci), o údaje o 
personální zabezpečení studijního oboru (v rozsahu přílohy C-
I žádosti o akreditaci), o informace o tvůrčí činnosti pracoviště 
(v rozsahu přílohy C-II žádosti o akreditaci) a o charakteristiku 
provázanosti všech těchto hledisek s koncepcí vzdělávání 
v oblasti estetické výchovy. Rada NAÚ žádá o předložení 
doplněné kontrolní zprávy do 31. března 2018. 



 
 

14 

 

 Usnesení č. 193/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 

Technická univerzita v 
Liberci,  
Ekonomická fakulta 

Systémové 
inženýrství a 
informatika 

NMgr. Manažerská 
informatika 

03-15 personální zabezpečení 
studijního oboru a posílení 
informatických předmětů, 
v rozsahu formulářů C, D a G 
žádosti o akreditaci. 

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o údaje o 
aktuálním stavu personálního zabezpečení studijního oboru a 
informace o aktuálních studijních plánech realizovaných 
v rámci studijního oboru včetně charakteristik vyučovaných 
předmětů (v rozsahu příloh B-IIa, B-III a C-I žádosti o 
akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení doplněné kontrolní 
zprávy do 31. ledna 2018. 

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 194/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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 (08-

17 vyžádáno 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) 
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Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 

Univerzita Pardubice, 
Fakulta filozofická 

Sociologie Bc. Sociální 
antropologie 

01-15 náprava zjištěných nedostatků 
(ve studijním oboru působil 
v rozsahu plného úvazku pouze 
jediný habilitovaný vyučující, 
druhý docent měl kromě plného 
úvazku na pracovišti rovněž plný 
úvazek na jiné instituci a nemohl 
být v souladu se standardy AK 
započítán. Publikační činnost 
vyučujících k předmětům, které 
zajišťovali, byla nevyrovnaná, 
někteří vyučující vykazovali 
kvalitní publikace, jiní neměli 
žádné odborné publikace. AK 
upozornila, že počet přijímaných 
uchazečů o studium 
neodpovídal personálnímu 
zabezpečení studijního oboru) 

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o údaje o 
odborném zaměření všech vyučujících, vazbě jejich odbornosti 
na jejich pedagogické působení a o tvůrčí činnosti (v rozsahu 
příloh B-IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o 
předložení doplněné kontrolní zprávy do 28. února 2018. 
 
  

Univerzita Pardubice, 
Fakulta filozofická 

Sociologie NMgr. Sociální 
antropologie 

04-15 personální zabezpečení 
studijního oboru, publikační a 
výzkumná činnost související se 
studijním oborem 

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o údaje o 
odborném zaměření všech vyučujících, vazbě jejich odbornosti 
na jejich pedagogické působení a o tvůrčí činnosti (v rozsahu 
příloh B-IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o 
předložení doplněné kontrolní zprávy do 28. února 2018. 

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 195/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika, 
Computer Science 

NMgr. Učitelství 
informatiky 
(dvouoborové), 
Training Teachers 
of Computer 
Science 
(dvouborové) 

08-17 
(04-14) 

ucelená sada studijních opor 
(08-17 vyžádáno doplnění: 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 v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v zabezpečení kombinované 
formy studia studijními oporami a vyzývá vysokou školu k jejich 
odstranění. Studium oboru v kombinované formě není 
požadovaným způsobem zajištěno studijními oporami. Rada 
NAÚ proto požaduje zpracovat ucelenou sadu studijních opor 
pro kombinovanou formu studia a předložit ji formou kontrolní 
zprávy o odstranění zjištěných nedostatků do 28. února 2018.   

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Schváleno. 

 

 Usnesení č. 196/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství 

anglického jazyka a 

literatury pro střední 

školy (dvouoborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 
metodologii pedagogicko-
psychologického výzkumu do 
studijního plánu, studijní opory 
pro pedagogicko-
psychologickou část studia, 
obsah rigorózní zkoušky, témata 
a metodologie jako součásti 
rigorózní zkoušky (08-17 
vyžádáno zpřístupnění 
studijních opor pro pedagogicko-
psychologickou část studia 
v kombinované formě) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství 

anglického jazyka a 

literatury pro střední 

školy 

(jednooborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 
metodologii pedagogicko-
psychologického výzkumu do 
studijního plánu, studijní opory 
pro pedagogicko-
psychologickou část studia, 
obsah rigorózní zkoušky, témata 
a metodologie jako součásti 
rigorózní zkoušky (08-17 
vyžádáno zpřístupnění 
studijních opor pro pedagogicko-
psychologickou část studia 
v kombinované formě) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství historie 

pro střední školy 

(dvouoborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického 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 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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didaktickou část kurikula o další 

předměty (08-17 vyžádáno 

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/) 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství historie 

pro střední školy 

(jednooborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického 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 (08-17 vyžádáno 

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 bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství italského 

jazyka a literatury 

pro střední školy 

(dvouoborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického 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 (08-17 vyžádáno 

doplnění kontrolní zprávy o 

informace, jakým způsobem se 

vysoká škola vypořádala 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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s doporučením Akreditační 

komise doplnit didaktickou část 

kurikula o další předměty /ve 

struktuře celého studijního 

plánu/) 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství italského 

jazyka a literatury 

pro střední školy 

(jednooborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického 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 08-17 vyžádáno 

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 bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství latinského 

jazyka a literatury 

pro střední školy 

(dvouoborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického 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 

(08-17 vyžádáno 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 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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požádala o doplnění kontrolní 

zprávy 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) 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství latinského 

jazyka a literatury 

pro střední školy 

(jednooborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického 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 

08-17 vyžádáno 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 

požádala o doplnění kontrolní 

zprávy 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 bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství 

německého jazyka 

a literatury pro 

střední školy 

(dvouoborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického výzkumu do 

studijního plánu, tematické 

ošetření přípravy absolventa na 

práci i na ZŠ, obsah rigorózní 

zkoušky, témata a metodologie 

jako součást rigorózní zkoušky 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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(08-17 vyžádáno 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) 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství 

německého jazyka 

a literatury pro 

střední školy 

(jednooborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického výzkumu do 

studijního plánu, tematické 

ošetření přípravy absolventa na 

práci i na ZŠ, obsah rigorózní 

zkoušky, témata a metodologie 

jako součást rigorózní zkoušky 

(08-17 vyžádáno 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 bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství 

portugalského 

jazyka a literatury 

pro střední školy 

(dvouoborové) 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického výzkumu do 

studijního plánu, tematické 

ošetření přípravy absolventa na 

práci i na ZŠ, obsah rigorózní 

zkoušky, témata a metodologie 

jako součásti rigorózní zkoušky 

(08-17 vyžádáno doplnění 

kontrolní zprávy o konkrétní 

informace o obsahu rigorózní 

zkoušky, jakož i o tématech a 

metodologii jako její součásti) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední 

školy 

NMgr. Učitelství 

portugalského 

jazyka a literatury 

08-17 

(04-14) 

zařazení předmětu věnovaného 

metodologii pedagogicko-

psychologického výzkumu do 

studijního plánu, tematické 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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pro střední školy 

(jednooborové) 

ošetření přípravy absolventa na 

práci i na ZŠ, obsah rigorózní 

zkoušky, témata a metodologie 

jako součásti rigorózní zkoušky 

(08-17 vyžádáno doplnění 

kontrolní zprávy o konkrétní 

informace o obsahu rigorózní 

zkoušky, jakož i o tématech a 

metodologii jako její součásti) 

Masarykova univerzita, 

Přírodovědecká fakulta 

Chemie Bc. Chemie 

konzervování – 

restaurování 

08-17 

(02-16, 

05-15, 

03-15, 

02-14) 

personální zabezpečení 

profilujících předmětů 

zaměřených na chemii, 

konzervování a restaurování 

(08-17 vyžádána kontrolní 

zpráva o odstranění nedostatků 

v personálním zabezpečení 

profilujících předmětů 

zaměřených na chemii, 

konzervování a restaurování 

/v rozsahu příloh B-IIa a C-

I žádosti o akreditaci/, 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) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Mendelova univerzita 
v Brně,  
Zahradnická fakulta 

Zahradnictví Bc. Jakost rostlinných 
potravinových 
zdrojů 

03-15 personální zabezpečení 
studijního oboru v rozsahu 
formulářů C a G žádosti o 
akreditaci 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Ostravská univerzita, Kinantropologie Dr. Kinantropologie 04-15 řešené výzkumné projekty  



 
 

22 

Pedagogická fakulta související se studijním oborem 
a vědecká činnost pracoviště. 
AK dále doporučila orientovat 
studenty do výzkumných 
projektů přesahujících vlastní 
pracoviště 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Hradec 
Králové, 
Filozofická fakulta 

Filozofie NMgr. Filozofie 
(jednooborové) 

05-15 garant studijního oboru Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Hradec 
Králové,  
Pedagogická fakulta 

Učitelství pro základní 
školy 

Mgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – francouzský 
jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

05-15 
(03-14, 
02-13) 

publikační činnost a kvalifikační 
růst akademických pracovníků 
(05-15 vyžádána další kontrolní 
zpráva o publikační činnosti a 
kvalifikačním růstu 
akademických pracovníků, 03-
14 vyžádána další kontrolní 
zpráva) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje 
nadále věnovat pozornost kvalifikačnímu růstu vyučujících 
(zvláště pokud jde o zahájené habilitační řízení a doktorská 
studia) a publikační činnosti vyučujících uskutečňované 
mimo domovské pracoviště (zejména pak publikační činnosti 
v zahraničí).  

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
Fakulta strojního 
inženýrství 

Strojírenská 
technologie 

NMgr. Příprava a řízení 
výroby 

08-17 
(04-14) 

personální zabezpečení 
ekonomicko-manažerských 
předmětů; AK dále doporučila 
věnovat pozornost personálnímu 
zabezpečení studijních 
předmětů zejména z oblasti 
řízení (08-17 vyžádáno doplnění 
o informace o pracovně právním 
vztahu vyučující povinných 
předmětů Rozhodovací procesy 
a Řízení podniku; Rada NAÚ 
dále doporučila posílit 
personální zabezpečení, 
zejména v případě ekonomicko-
manažerských předmětů) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
Pedagogická fakulta 

Učitelství pro střední 
školy 

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

08-17 
(04-14) 

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 (08-17 
vyžádáno doplnění o aktuální 
studijní plán /v rozsahu přílohy 
B-IIa žádosti o akreditaci/) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 

Fyzika, 
Physics 

NMgr. Počítačové 
modelování ve vědě 
a technice,  

04-15 personální zabezpečení 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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Přírodovědecká fakulta Computer Modelling 
in Science and 
Technology 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
Přírodovědecká fakulta 

Matematika NMgr. Učitelství 
matematiky pro 2. 
stupeň základních 
škol (dvouoborové) 

08-17 
(04-14) 

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 
matematickou, ale také 
didakticko-matematickou složku) 
(08-17 vyžádáno doplnění o 
aktuální studijní plán /v rozsahu 
přílohy B-IIa žádosti o 
akreditaci/) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
Přírodovědecká fakulta 

Matematika NMgr. Učitelství 
matematiky pro 
střední školy 

08-17 
(04-14) 

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 (08-17 vyžádáno 
doplnění o aktuální studijní plán 
/v rozsahu přílohy B-IIa žádosti 
o akreditaci/) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně,  
Fakulta aplikované 
informatiky 

Inženýrská 
informatika, 
Engineering 
Informatics 

NMgr. Informační 
technologie, 
Information 
technology 

01-15 externí vědecké projekty a 
personální zabezpečení 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje, že 
je žádoucí, aby se pracoviště uskutečňující studijní obor do 
budoucna ve větším rozsahu zapojovalo do realizace 
vědeckých projektů souvisejících se zaměřením studijního 
oboru jako příjemce a institucionální řešitel.  

Západočeská univerzita 
v Plzni, Fakulta 
aplikovaných věd 

Matematika NMgr. Učitelství 
matematiky pro 
střední školy 

04-15 personální zabezpečení 
pedagogických a 
psychologických disciplín 
habilitovanými pracovníky s 
odpovídající tvůrčí činností, 
výzkumná činnost v oblasti 
pedagogiky a psychologie a 
didaktický výzkum odpovídající 
zaměření oboru. AK dále 
upozornila na nutné posílení 
personálního zajištění 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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pedagogicko- psychologické 
části studia 

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 197/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 

Technická univerzita v 
Liberci,  
Fakulta zdravotnických 
studií 

Specializace ve 
zdravotnictví 

Bc. Zdravotnický 
záchranář 

05-17 
(02-15) 

personální růst vyučujících 
včetně garanta studijního oboru; 
AK dále doporučila snížit počet 
přijímaných studentů na 20 tak, 
aby odpovídal možnostem 
personálního zabezpečení 
studijního oboru (08-17 
vyžádáno doplnění o: 1) údaje o 
úplném personálním 
zabezpečení studijního oboru (v 
rozsahu příloh B-IIa a C-I 
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 souhlasí s posunem termínu pro předložení 
doplnění kontrolní zprávy do 31. ledna 2018. 

P: 9   K: 5  Pro: 9  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 198/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 
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KONTROLNÍ ZPRÁVY – HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ 

Vysoká škola/Fakulta Obor Typ Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 

Masarykova univerzita, 
Filozofická fakulta 

Klinická psychologie H 03-15 personální růst pracoviště Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 199/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Univerzita Pardubice, 

Fakulta filozofická 

Historické vědy Bc. Ochrana hmotných památek 
(dvouoborové) 

změna garanta studijního 

programu 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního programu a 
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Nový garant 
nesplňuje Standardy pro akreditace – v předložených 
materiálech nevykazuje odpovídající vědeckou nebo 
uměleckou činnost, jež odpovídá oblasti nebo oblastem 
vzdělávání, v rámci kterých je studijní program uskutečňován. 
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o 
odstranění nedostatků v garanci studijního programu  
do 28. února 2018. 

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 200/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Vysoká škola obchodní 

a hotelová s.r.o. 

Gastronomie, 
hotelnictví a turismus 

Bc. Gastronomie, hotelnictví a 
cestovní ruch 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ žádá doplnění informace o podrobnější údaje o 
novém garantovi studijního oboru (v rozsahu přílohy C-I 
žádosti o akreditaci) do 28. února 2018. 

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 
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 Usnesení č. 201/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Vysoká škola 
regionálního rozvoje a 
Bankovní institut – 
AMBIS, a.s. 

Ekonomika a 
management 

Bc. Ekonomika a management 
podniku 

rozšíření výuky společného 
základu na pobočky v Karlových 
Varech a Teplicích (08-17 
vyžádáno doplnění o sdělení, 
zda bude nově výuka 
uskutečňována i na pobočce 
v Brně. V případě, že ano, Rada 
NAÚ požádala o údaje o 
personálním zabezpečení výuky 
na dané pobočce /v rozsahu B-
IIa a C-I žádosti o akreditaci/, 
04-17 vyžádáno doplnění 
informace o aktuální rozvrhy na 
letní semestr /s uvedením jmen 
vyučujících jednotlivých 
studijních předmětů/ pro 
všechna pracoviště, kde je 
výuka uskutečňována) 

Rada NAÚ žádá doplnění informace o aktuální rozvrhy (včetně 
jmen vyučujících jednotlivých předmětů) pro všechna 
pracoviště, kde je výuka uskutečňována, do 28. února 2018. 
 

P: 12   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 202/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 

Akademie múzických 
umění v Praze, 
Divadelní fakulta 

Dramatická umění Bc. Scénografie změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Akademie múzických 
umění v Praze, 
Divadelní fakulta 

Dramatická umění Dr. Autorské herectví, jeho teorie a 
psychosomatika 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Akademie múzických 

umění v Praze, 

Divadelní fakulta 

Dramatická umění Dr. Teorie a praxe divadelní tvorby změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Akademie múzických 

umění v Praze, 

Divadelní fakulta 

Dramatická umění NMgr. Herectví alternativního a 
loutkového divadla 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Akademie múzických 

umění v Praze, 

Divadelní fakulta 

Dramatická umění NMgr. Scénografie změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Akademie múzických 

umění v Praze, 

Divadelní fakulta 

Dramatická umění NMgr. Scénografie alternativního a 
loutkového divadla 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

České vysoké učení 

technické v Praze, 

Fakulta dopravní 

Technika a 

technologie v dopravě 

a spojích 

Bc. Letecká doprava změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje u nového 
garanta studijního oboru věnovat trvalou pozornost aktivní 
publikační a tvůrčí činnosti v souladu se Standardy pro 
akreditace ve vysokém školství. 

České vysoké učení 

technické v Praze, 

Fakulta dopravní 

Technika a 

technologie v dopravě 

a spojích 

Bc. Profesionální pilot změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje u nového 
garanta studijního oboru věnovat trvalou pozornost aktivní 
publikační a tvůrčí činnosti v souladu se Standardy pro 
akreditace ve vysokém školství. 

České vysoké učení 

technické v Praze, 

Fakulta dopravní 

Technika a 

technologie v dopravě 

a spojích 

Bc. Technologie údržba letadel změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje u nového 
garanta studijního oboru věnovat trvalou pozornost aktivní 
publikační a tvůrčí činnosti v souladu se Standardy pro 
akreditace ve vysokém školství. 

České vysoké učení 

technické v Praze, 

Fakulta dopravní 

Technika a 

technologie v dopravě 

a spojích 

NMgr. Provoz a řízení letecké dopravy změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje u nového 
garanta studijního oboru věnovat trvalou pozornost aktivní 
publikační a tvůrčí činnosti v souladu se Standardy pro 
akreditace ve vysokém školství. 

Masarykova univerzita,  

Fakulta sociálních 

studií 

Mediální a 

komunikační studia 

Bc. Mediální studia a žurnalistika 
(dvouoborové) 

změna studijního plánu a 

obsahu státní závěrečné 

zkoušky 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Fakulta sociálních 

studií 

Mediální a 

komunikační studia 

Bc. Mediální studia a žurnalistika 
(jednooborové) 

změna studijního plánu a 

obsahu státní závěrečné 

zkoušky 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
 

Masarykova univerzita,  

Fakulta sociálních 

studií 

Mediální a 

komunikační studia 

Bc. Žurnalistika (jednooborové) změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Fakulta sociálních 

studií 

Mediální a 

komunikační studia 

NMgr. Mediální studia a žurnalistika změna studijního plánu a 

obsahu státní závěrečné 

zkoušky 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Fakulta sociálních 

studií 

Psychologie Dr. Obecná psychologie změna garanta studijního 

programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 

Fakulta sociálních 

studií 

Psychologie Dr. Sociální psychologie změna garanta studijního 

programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Masarykova univerzita, 

Fakulta sociálních 

studií 

Psychologie Dr. Vývojová psychologie změna garanta studijního 

programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 

Fakulta sociálních 

studií 

Sociologie, Sociology NMgr. Sociologie, Sociology 

 

změna obsahu státní závěrečné 

zkoušky 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Lékařská fakulta 

Specializace ve 

zdravotnictví 

Bc. Nutriční terapeut změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Lékařská fakulta 

Specializace ve 

zdravotnictví 

Bc. Ortoptika změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Lékařská fakulta 

Specializace ve 

zdravotnictví 

Bc. Radiologický asistent změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Lékařská fakulta 

Specializace ve 

zdravotnictví 

Bc. Zdravotní laborant změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Lékařská fakulta 

Specializace ve 

zdravotnictví 

Bc. Zdravotnický záchranář změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita,  

Lékařská fakulta 

Specializace ve 

zdravotnictví 

NMgr. Intenzivní péče změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Mendelova univerzita 

v Brně,  

Lesnická a dřevařská  

fakulta 

Dřevařské inženýrství Dr. Technologie zpracování dřeva změna garanta studijního 

programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. Garantem studijního 
programu zůstává vyučující, který daný studijní program 
garantoval před změnou schválenou na 7. řádném zasedání 
Rady NAÚ. 

Mendelova univerzita 

v Brně,  

Lesnická a dřevařská  

fakulta 

Dřevařské inženýrství NMgr. Dřevařské inženýrství změna garanta studijního 

programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Mendelova univerzita 

v Brně,  

Lesnická a dřevařská  

fakulta 

Lesní inženýrství Dr. Hospodářská úprava lesa změna garanta studijního oboru, 

změna předsedy oborové rady 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

ŠKODA AUTO 

VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 

Ekonomika a 

management 

Bc. Podniková ekonomika a řízení 
lidských zdrojů 

rozšíření výuky na pobočku (08-

17 s ohledem na skutečnost, že 

výuka má být uskutečňována v 

jiných než v původně 

avizovaných prostorách, 

vyžádáno 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, 04-17 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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vyžádáno doplnění informace o 

aktuální rozvrhy na letní semestr 

/s uvedením jmen vyučujících 

jednotlivých předmětů/ pro 

všechna pracoviště, kde je 

výuka uskutečňována) 

Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem, 

Filozofická fakulta 

Filozofie Bc. Filozofie (dvouoborová) změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem, 

Filozofická fakulta 

Humanitní studia Bc. Základy humanitní vzdělanosti - 
estetika 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně požaduje 
kontrolní zprávu obsahující: 1) podrobný přehled tvůrčího 
výkonu garanta, včetně grantů a aktivních vystoupení na 
konferencích, 2) údaje o tvůrčí činnosti dalších vyučujících, 
podílejících se na výuce studijního oboru. Rada NAÚ žádá o 
předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 
2018. 

Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem, 

Přírodovědecká fakulta 

Fyzika, 
Physics 

NMgr. Počítačové modelování ve vědě 
a technice,  
Computer Modelling in Science 
and Technology 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

P: 11   K: 6  Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno.
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Poznámka:  

Změna garanta studijního oboru Management hotelnictví a cestovního ruchu uskutečňovaného 

Vysokou školou obchodní a hotelovou s. r. o., v rámci bakalářského studijního programu 

Gastronomie, hotelnictví a turismus bude posouzena v rámci probíhajícího správního řízení 

o omezení akreditace shora uvedeného studijního programu s jeho studijním oborem. 

 

Ad 6 Různé 

 

a) Zástupkyně České konference rektorů doc. Němcová pozdravila přítomné jménem ČKR. Zároveň 

informovala o proběhlém jednání pléna ČKR, které se odehrálo 7. prosince 2017 v Mladé Boleslavi. 

Diskutovány byly především otázky týkající se financování vysokého školství v České republice. 

ČKR dále jednala o problematice dostudování studentů studijních programů dělících se na studijní 

obory, blokové výjimce ze zákazu veřejné podpory na vzdělávání v rámci operačních programů na 

soukromých vysokých školách v České republice, Metodice 17+ pro hodnocení výzkumu, vývoje 

a inovací a o nápravě chyb ve výpočtu Hodnocení výzkumu, vývoje a inovací 2015. Místopředseda 

NAÚ RNDr. Jelínek v této souvislosti zrekapituloval dosavadní aktivity NAÚ ohledně možností 

dostudování studentů zapsaných ve studijních programech, kterým končí akreditace a informoval o 

výsledcích jednání mezi MŠMT, NAÚ, ČKR a RVŠ, které bylo z iniciativy NAÚ svoláno. 

 

b) Na svém dubnovém zasedání se Rada NAÚ shodla, že při posuzování žádostí o akreditaci 

studijního programu doručených do konce roku 2017 NAÚ nebude požadovat existenci schválené 

zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ani schváleného 

dodatku k této zprávě. Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek navrhl, aby NAÚ prodloužil lhůtu, po 

kterou nebude požadovat existenci schválené zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 

a s nimi souvisejících činností ani schváleného dodatku k této zprávě, do 31. března 2018. Rada NAÚ 

vyšla vstříc žádostem některých vysokých škol o zohlednění situace, kdy zpráva o vnitřním 

hodnocení nebo její dodatek za rok 2017 bude orgány vysokých škol projednáván a schvalován až na 

začátku roku 2018, a na navrženém postupu se po diskuzi shodla. 

 

c) Rada NAÚ projednala žádost doc. PhDr. Anny Václavíkové, CSc. o vyřazení ze Seznamu 

hodnotitelů (oblasti vzdělávání – Ekonomické obory, Sociální práce) před uplynutím doby, na niž 

byla zapsána. 

 

 Usnesení č. 203/2017: 

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 doc. PhDr. Anny Václavíkové, CSc. 

(oblasti vzdělávání č. 5 a 24) ze Seznamu hodnotitelů k 1. lednu 2018. 

P: 12  K: 7  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Schváleno. 

 

d) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o současném stavu projednávání žádostí 

o institucionální akreditaci. V období před zasedáním Rady NAÚ se uskutečnilo šest školení 

hodnotitelů pro žádost o Univerzity Karlovy o institucionální akreditaci. Během ledna budou probíhat 

návštěvy jednotlivých dílčích hodnoticích komisích na součástech Univerzity Karlovy. NAÚ rovněž 

obdržel žádost o institucionální akreditaci Masarykovy univerzity, nyní probíhá její formální kontrola 

a ustavování hodnoticí komise. 

 

e) Rada NAÚ při podávání žádostí o akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení 

a řízení ke jmenování profesorem žádá, aby každá žádost byla v elektronické podobě předkládána 

vždy pouze v jednom souboru. O stejnou formální úpravu Rada NAÚ žádá i v případě kontrolních 

zpráv a informací o změnách ve studijních programech a oborech habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem. 
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f) Člen Rady NAÚ MUDr. Fontana informoval Radu NAÚ o setkání s představiteli Asociace 

poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách. Představitelé 

asociace MUDr. Fontanu seznámili se svými doporučeními ke standardům pro posuzování žádostí 

o institucionální akreditace. Rada NAÚ vzala informaci na vědomí s tím, že se doporučeními bude 

zabývat na svém příštím zasedání. 

 

g) Člen Rady NAÚ prof. Lužný tlumočil Radě NAÚ stanovisko Asociace děkanů filozofických fakult 

České republiky, které vyjadřuje obavu z byrokratizace na úrovni rektorátů vysokých škol. Rada 

NAÚ vzala informaci na vědomí. 

 

h) Rada NAÚ z podnětu člena Rady doc. Pavelky diskutovala o možnostech vykazování výsledků 

vědecké činnosti v databázi Web of Science. 

 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek na závěr poděkoval členům Rady NAÚ a zaměstnancům 

Kanceláře NAÚ za spolupráci v průběhu roku 2017 a ukončil jednání. 

 

Zapsali: Tereza Gajdová, Petr Novák, Petr Tvrdý, Martina Vidláková 

 

Schválil: RNDr. Tomáš Jelínek, místopředseda NAÚ 

 

 

 

 

 


