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Zápis č. 05–14 ze zasedání Akreditační komise 

1. – 3. prosinec 2014, Zámek Štiřín 

 

Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr, Jindřich Petruška, Ctirad V. Pospíšil, 

Svatava Raková, Jan Roda, František Sehnal, Lubomír Slavíček, Iva Stuchlíková, Bohuslav Svoboda, Jiří Tůma, Ivan Uhlíř 

Omluvení: Françoise Mayer, Július Horváth 

 

Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Dita Tarbajová, Martina Vidláková – sekretariát AK  

 

Hosté: Jiří Blažek, Alexandr Hrabálek, Tomáš Janík, Jiří Mareš, Jan Uhlíř, Yvetta Vrublová – PS AK; Vladimír Čechák, Jakub Fischer – RVŠ; Tomáš Zima – ČKR; Jaromír Veber, 

Karolína Gondková – MŠMT 

 

Při projednávání zprávy o hodnocení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byli přítomni Libor Grubhoffer, Michal Vančura. 

Při projednávání zprávy o hodnocení International ART CAMPUS Prague, s.r.o., byli přítomni Miroslav Doležal, Petr Kaňka, Václava Kofránková. 

 

Program: 

1. schválení programu jednání 

2. akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

3. projednání žádosti o udělení státního souhlasu pro Vysokou školu obchodní v Praze, s.r.o. 

4. projednání zprávy o hodnocení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

5. projednání zprávy o hodnocení International ART CAMPUS Prague, s.r.o. 

6. projednání vyjádření žadatele o státní souhlas Paneurópske vysoké školy, n.o. 

7. diskuse o revizi Standardů a směrnic pro zajištění kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání 

8. projednání zpráv o uskutečňování akreditovaných činností 

9. zahájení nových hodnocení 

10. změny ve složení pracovních skupin 

11. různé 



 2  

ad 1) schválení programu jednání 

AK schválila navržený program jednání. 

 

 

 

ad 2) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

a) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů 

legenda: akred. – udělení akreditace, rozšíř. – rozšíření akreditace, reakr. – prodloužení platnosti akreditace, omez. – omezení akreditace, zrušom. – žádost o zrušení omezení  

akreditace; P – forma studia prezenční, K – forma studia kombinovaná, D – forma studia distanční; ANO – žádost o oprávnění konat rigorózní zkoušky; A 4 – AK souhlasí 

s akreditací na dobu platnosti 4 let; N – AK nesouhlasí s akreditací 

Státní a veřejné vysoké školy 

Název SP Žádost Typ Forma St. d. Název SO Jazyk Rig. Stanovisko 

Česká zemědělská univerzita v 
Praze - Fakulta tropického 
zemědělství 

                

Tropical Agriculture akred. Bc. P 3 
International Cooperation in 
Agriculture and Rural Development 

Anglicky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
posílit personální zabezpečení jednotlivých 
profilujících studijních předmětů docenty či 
profesory tak, aby byly naplněny standardy AK. 
V současné době habilitovaní vyučující zajišťují 
pouze 7 z 26 povinných předmětů.  

České vysoké učení technické v 
Praze - Fakulta dopravní 

                

Technika a technologie v dopravě a 
spojích 

reakr. Bc. P 4 Dopravní systémy a technika Česky   A do 31.10.2018. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Technika a technologie v dopravě a 
spojích 

reakr. Bc. P 4 Letecká doprava Česky   A do 31.10.2018. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Technika a technologie v dopravě a 
spojích 

reakr. Bc. K, P 4 
Management a ekonomika dopravy 
a telekomunikací 

Česky   A do 31.10.2018. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

České vysoké učení technické v 
Praze - Fakulta stavební 

                

Architektura a stavitelství reakr. NMgr. P 2 Architektura a stavitelství Česky   A 4 
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Architektura a stavitelství reakr. Bc. P 4 Architektura a stavitelství Česky   A 4 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích - Filozofická fakulta 

                

Učitelství pro střední školy reakr. NMgr. P 2 Učitelství dějepisu pro střední školy Česky Ano 

A 8  AK požaduje předložit v listopadu 2016 
kontrolní zprávu o úpravách modelu oborově 
učitelské a obecně učitelské přípravy. AK 
doporučuje posílit výuku oborové didaktiky, 
včetně jejího personálního zabezpečení. AK 
dále doporučuje zaměřit témata diplomových 
prací na didaktiku oboru. 

Učitelství pro střední školy reakr. NMgr. P 2 
Učitelství českého jazyka a 
literatury pro střední školy 

Česky Ano A 8  dtto 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích - Přírodovědecká 
fakulta 

                

Aplikovaná matematika reakr. Bc. P 3 Aplikovaná matematika Česky   A 8 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích - Zdravotně sociální 
fakulta 

                

Specializace ve zdravotnictví reakr. Dr. K, P 3 
Prevence, náprava a terapie 
zdravotní a sociální problematiky 
dětí, dospělých a seniorů 

Česky   A do 31.10.2016. Pro společné uskutečňování 
s Fakultou zdravotnických studií U Pardubice. 
Pouze na dostudování stávajících studentů. 

Masarykova univerzita - Fakulta 
sociálních studií 

                

Politologie reakr. NMgr. K, P 2 Politologie Česky Ano A 8 

Politologie reakr. Bc. K, P 3 Politologie Česky   A 8 

Psychologie reakr. NMgr. K, P 2 Psychologie Česky Ano 

A 8  AK doporučuje věnovat pozornost 
personálním růstu vyučujících (doktorské 
studium, habilitace) odborně činných v klinické 
psychologii a pedagogické psychologii. AK 
doporučuje u studijní literatury rozlišit základní a 
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rozšiřující prameny. 

Sociologie  reakr.  Bc. P 3 Sociologie Česky   A 8 

Sociologie  reakr.  NMgr. P 2 Sociologie Česky Ano A 8 

Sociology  reakr.  NMgr. P 2 Sociology Anglicky  A 8 

Masarykova univerzita - 
Filozofická fakulta 

                

Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. P 2 Dějiny umění (jednooborové) Česky Ano A 8 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. P 2 
Estetika a kulturní studia 
(dvouoborové) 

Česky Ano 
A 8  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení studijního oboru v 
listopadu 2017. 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. P 2 
Estetika a kulturní studia 
(jednooborové) 

Česky Ano A 8  dtto 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. P 2 Hudební věda (dvouoborové) Česky Ano A 8 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury rozšíř. NMgr. K 2 Hudební věda (dvouoborové) Česky Ano A 8 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. K, P 2 Hudební věda (jednooborové) Česky Ano A 8 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. K, P 2 
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální 
kultury (dvouoborové) 

Česky Ano A 8 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. K, P 2 
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální 
kultury (jednooborové) 

Česky Ano A 8 

Psychologie akred. Bc. P 3 Psychologie (jednooborové) Česky   

A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v prosinci 2016. AK upozorňuje na nezbytné 
posílení personálního zabezpečení studijního 
oboru kmenovými vyučujícími 
z Psychologického ústavu FF MU mladšího a 
středního věku s odpovídající publikační 
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činností.   

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. P 2 
Učitelství španělského jazyka a 
literatury pro střední školy 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2020 

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. K, P 2 
Učitelství španělského jazyka a 
literatury pro střední školy 
(jednooborové) 

Česky Ano A do 31.12.2020 

Filologie rigor. NMgr. P 2 
Filologicko-areálová studia 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 1.11.2020 

Filologie rigor. NMgr. P 2 
Filologicko-areálová studia 
(jednooborové) 

Česky Ano A do 1.11.2020 

Filologie rigor. NMgr. P 2 
Český jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 1.11.2020 

Filologie rigor. NMgr. P 2 
Český jazyk a literatura 
(jednooborové) 

Česky Ano A do 1.11.2020 

Masarykova univerzita - Lékařská 
fakulta 

                

Porodní asistence reakr. Bc. K 3 Porodní asistentka Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
rozpracovat studijní opory tak, aby mohly 
nahradit kontaktní část výuky, a rozpracovat 
sylaby studijních předmětů. AK požaduje doplnit 
údaje o personálním zabezpečení odborných 
praxí a klinických cvičení a vyjasnit personální 
zabezpečení jednotlivých studijních předmětů 
vyučujícími, kteří jsou publikačně činní 
v předmětech, které vyučují. 

Specializace ve zdravotnictví reakr. NMgr. K 2 Ošetřovatelská péče v gerontologii Česky   
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Mendelova univerzita v Brně - 
Agronomická fakulta 

                

Zemědělská specializace rozšíř. NMgr. P 2 Provoz techniky Česky   A do 31.7.2018. 

Mendelova univerzita v Brně - 
Fakulta regionálního rozvoje a 
mezinárodních studií 
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Regional Development reakr. NMgr. P 2 
Socioeconomic and Environmental 
Development of Regions 

Anglicky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
posílit zastoupení cvičení na úkor přednášek 
v jednotlivých předmětech. Provedenými 
změnami v akreditovaném studijním programu 
došlo k zařazení nových předmětů, ale zejména 
k nahrazení cvičení přednáškami, což není 
v magisterském studium vhodné. Celkem u 12 
povinných předmětů nejsou uváděna cvičení, 
zejména u předmětů jako Ekonomie veřejného 
sektoru nebo Krajinné a územní plánování 
v regionálním rozvoji absence cvičení neumožní 
studentům odpovídajícím způsobem zvládnout 
danou problematiku. AK dále požaduje vyjasnit 
systém volby specializací, když všechny studijní 
předměty jsou vedeny jako povinné. AK 
upozorňuje, že publikační činnost vyučujících, 
včetně garanta studijního programu, je slabá a 
navíc v některých případech dochází k 
nesouladu mezi tematickým zaměřením 
publikací a vyučovanými předměty. 

Regionální rozvoj reakr. NMgr. P 2 
Socioekonomický a 
environmentální rozvoj regionu 

Česky   dtto 

Regionální rozvoj rozšíř. NMgr. K 2 
Socioekonomický a 
environmentální rozvoj regionu 

Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
posílit zastoupení cvičení na úkor přednášek 
v jednotlivých předmětech. Provedenými 
změnami v akreditovaném studijním programu 
došlo k zařazení nových předmětů, ale zejména 
k nahrazení cvičení přednáškami, což není 
zejména v magisterském studium vhodné. 
Celkem u 12 povinných předmětů nejsou 
uváděna cvičení, zejména u předmětů jako 
Ekonomie veřejného sektoru nebo Krajinné a 
územní plánování v regionálním rozvoji absence 
cvičení neumožní studentům odpovídajícím 
způsobem zvládnout danou problematiku. AK 
dále požaduje vyjasnit systém volby specializací, 
když všechny studijní předměty jsou vedeny jako 
povinné. AK dále požaduje doplnit studijní opory 
pro kombinovanou formu u některých 
profilujících předmětů, které jsou vyučovány 
v prvním ročníku (např. Globální produkční sítě, 
Management lidských zdrojů, Manažerská 
ekonomika, Projektový management). AK 
upozorňuje, že publikační činnost vyučujících, 
včetně garanta studijního programu, je slabá a 
navíc v některých případech dochází k 
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nesouladu mezi tematickým zaměřením 
publikací a vyučovanými předměty. 

         

Ostravská univerzita v Ostravě - 
Fakulta umění 

                

Hudební umění reakr. Dr. K, P 3 Interpretace a teorie interpretace Česky   A 8 

Výtvarná umění rozšíř. Bc. P 3 Vizuální komunikace Česky   

N  Zdůvodnění: Skladba studijních předmětů 
neodpovídá zařazení studijního oboru pod 
studijní program Výtvarná umění. Výtvarné 
předměty včetně ateliérů jsou významově a 
hodinově podhodnoceny. Celkový počet studijní 
předmětů je příliš vysoký, a představuje tak 
neúměrnou zátěž pro studenty.  

Ostravská univerzita v Ostravě - 
Filozofická fakulta 

                

Sociální politika a sociální práce  reakr. Bc. K, P 3 Poradenství v sociální práci Česky   
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

 Humanitní vědy reakr.  NMgr. P 2 Historie (dvouoborové) Česky   A 8 

Ostravská univerzita v Ostravě - 
Přírodovědecká fakulta 

                

Informatika  reakr. Dr. K, P 3 Informační systémy Česky   
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Geografie rozšíř. Bc. K, P 3 Mezinárodní cestovní ruch Česky   

N  Zdůvodnění: I přes vyjádření vysoké školy 
přetrvávají nedostatky zejména v publikační 
činnosti vyučujících v oblasti cestovního ruchu. 
Absenci relevantní publikační činnosti nelze 
nahradit odkazem na skutečnost, že vyučující 
dotčené regiony několikrát navštívili a znají 
místní reálie. Studijní obor je orientován 
převáženě geograficky, což sice odpovídá 
zařazení do studijního programu Geografie, ale 
již nikoliv názvu studijního oboru.  
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Geography akred. Bc. K, P 3 International Tourism Anglicky   N  Zdůvodnění: dtto 

Slezská univerzita v Opavě - 
Filozoficko-přírodovědecká 
fakulta v Opavě 

                

Učitelství pro střední školy reakr. NMgr. P 2 
Učitelství českého jazyka a 
literatury pro střední školy 

Česky   

A 4  AK upozorňuje podle § 85 odst. 1 na 
nedostatky v pedagogicko-psychologické části 
studijního oboru a požaduje jejich odstranění. 1. 
Nevhodná koncepce pedagogických praxí, 
odborné praxe nejsou odpovídajícím způsobem 
řízeny a reflektovány. 2. Personální problémy 
pracoviště (rýsují se věkové problémy, chybí 
kvalifikační růst). 3. Kapacitní problémy Ústavu 
pedagogických a psychologických věd (velká 
výuková zátěž v několika studijních oborech a 
malý počet vyučujících; je ohrožena kvalita 
výuky). Je nezbytné posílit personální 
zabezpečení minimálně o jednoho vyučujícího 
s odpovídající publikační činností. 4. 
Nedostatečná vědecká a publikační činnost 
pracoviště. 5. Nedostatečné zastoupení 
metodologie ve studijním plánu a chybí 
diplomové práce orientované také oborově 
didakticky. 6. Oborové didaktiky jsou orientovány 
jen ke specifičnosti osmiletých gymnázií, nikoli 
ke středním odborným školám nebo základním 
školám. AK požaduje kontrolní zprávu o 
odstranění uvedených nedostatků v listopadu 
2016.  

Učitelství pro střední školy reakr. NMgr. P 2 Učitelství dějepisu pro střední školy Česky Ano A 4  dtto 

Technická univerzita v Liberci - 
Fakulta mechatroniky, 
informatiky a mezioborových 
studií 

                

Aplikované vědy v inženýrství reakr. Dr. K, P 3 Přírodovědné inženýrství Česky   
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Technická univerzita v Liberci - 
Fakulta textilní 

                

Textil reakr. Bc. P 3 Management obchodu s oděvy Česky   
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 
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Technická univerzita v Liberci - 
Fakulta umění a architektury 

                

Výtvarná umění akred. Dr. K, P 4 Výtvarná umění Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
zpřesnit údaje o zaměření a náplni doktorského 
studia, které je nutno propojit s náplní předmětů, 
stejně tak profil absolventa. AK dále požaduje 
předložit jak plán kariérního růstu současných 
akademických pracovníků, tak plán zajištění 
personálního zabezpečení do budoucnosti.  

Univerzita Hradec Králové                 

Sociální politika a sociální práce reakr. NMgr. K, P 2 Sociální práce Česky   
A 6  AK požaduje předložit v listopadu 2016 
kontrolní zprávu o uskutečněných habilitačních 
řízeních vyučujících. 

Univerzita Hradec Králové - 
Pedagogická fakulta 

                

Filologie reakr. Bc. K, P 3 Jazyková a literární kultura Česky   
A 6  AK požaduje předložit v prosinci 2015 
ucelenou sadu studijních opor pro povinné 
studijní předměty.  

Specializace v pedagogice reakr. Bc. P 3 
Český jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 

Česky   A 6 

Specializace v pedagogice reakr. Bc. K, P 2 Transkulturní komunikace Česky   
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Učitelství pro základní školy reakr. NMgr. P 2 
Učitelství pro 2. stupeň základních 
škol – český jazyk a literatura 

Česky   

A 6  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
publikační a výzkumné činnosti vyučujících 
pedagogických a didaktických předmětů 
v prosinci 2016. AK upozorňuje, že vyučující 
nově zavedených předmětů Film a literatura a 
Multimédia ve školní praxi nemají k těmto 
předmětům odpovídající publikační činnost. 

Univerzita Hradec Králové - 
Přírodovědecká fakulta 

                

Fyzika rozšíř. Dr. K, P 4 
Matematické a počítačové 
modelování 

Česky   

N  Zdůvodnění: Personální zabezpečení 
studijního oboru je nedostatečné. Publikační 
činnost vyučujících neodpovídá zaměření oboru 
na matematické a počítačové modelování. Na 
pracovišti není řešen žádný externí vědecko-
výzkumný grant z oblasti matematického a 
počítačového modelování. Zařazení studijního 
oboru pod studijní program Fyzika neodpovídá 
obsahu studijního oboru.   
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Chemie rozšíř. Bc. P 3 Toxikologie a analýza škodlivin Česky   

A 4  AK doporučuje posílit profilaci studijního 
oboru směrem k analýze škodlivin. AK požaduje 
předložit v kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního oboru a úpravách 
studijního plánu v prosinci 2016. 

Informatika akred. NMgr. P 2 
Učitelství informatiky pro střední 
školy (dvouoborové) 

Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
doplnit informace k pedagogicko-
psychologickému modulu, předložený materiál je 
neúplný a nelze jej odpovídajícím způsobem 
posoudit. Garant pedagogicko-psychologické 
části podle předložených informací v oboru 
neučí, pedagogicko-psychologická část 
studijního oboru zahrnuje pouze 3 povinné 
předměty, zbytek je jen volitelný (tedy studenti si 
je nemusí zvolit), AK dále požaduje změnit 
název studijního programu, současné zařazení 
studijního oboru pod program Informatika 
neodpovídá obsahu studia (oborová informatická 
část není dostatečně náročná, aby obor mohl být 
v programu Informatika). 

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem - 
Fakulta výrobních technologií a 
managementu 

                

Materiálové vědy akred. NMgr. P 2 
Materiálové vědy a analýza 
materiálů 

Česky   
A do 31.12.2020. AK požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
v září 2016. 

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem - 
Pedagogická fakulta 

                

Specializace v pedagogice reakr. Bc. K, P 3 Sociálně pedagogická asistence Česky   
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Univerzita Karlova v Praze - 
Fakulta humanitních studií 

                

Ekologie a ochrana prostředí reakr. NMgr. P 2 Sociální a kulturní ekologie Česky   

A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení studijního programu, 
publikační činnosti vyučujících a související 
výzkumné činnosti pracoviště v prosinci 2015. 

Humanities reakr. NMgr. K, P 2 Gender Studies Anglicky   A 6 

Humanitní vědy reakr. NMgr. K, P 2 Genderová studia Česky   A 6 
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Social Policy and Social Work akred. NMgr. K, P 2 
Management and Supervision in 
Social and Health Care 
Organizations 

Anglicky   

A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu 
v prosinci 2015 o personálním zabezpečení 
studijního oboru a plán dalšího rozvoje 
pracoviště. 

Sociální politika a sociální práce reakr. NMgr. K, P 2 
Řízení a supervize v sociálních a 
zdravotnických organizacích 

Česky   A 4  dtto 

Historické vědy akred.  Dr. 
  

K, P 3 Soudobé evropské dějiny   Česky   A 4 

History akred. Dr. K, P 3 Contemporary European History Anglicky  A 4 

Geschichte akred. Dr. K, P 3 Moderne europäische Geschichte Německy  A 4 

Univerzita Karlova v Praze - 
Fakulta sociálních věd 

                

Mediální a komunikační studia reakr. Bc. P 3 
Marketingová komunikace a public 
relations 

Česky   A 6 

Univerzita Karlova v Praze - 
Filozofická fakulta 

                

Pedagogika rozšíř. NMgr. P 2 
Andragogika a personální řízení 
(dvouoborové) 

Česky 
 

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
předložit samostatné žádosti pro jednooborové a 
dvouoborové studium. AK dále požaduje 
provázat cíle studia, profil absolventa a místa 
jeho profesního uplatnění, studijní plán, obsah 
státní závěrečné zkoušky a témata závěrečných 
prací. AK dále požaduje jednoznačně vymezit 
změny oproti předchozí akreditaci a doplnit 
informaci o oborech, jejichž absolventi mohou 
být přijati ke studiu. AK rovněž požaduje vyjasnit 
dobu, na kterou má mít navrhovaný garant 
studijního oboru uzavřen na Filozofické fakultě 
UK v Praze pracovní poměr.   

Pedagogika reakr. NMgr. P 2 
Andragogika a personální řízení 
(jednooborové) 

Česky 
 

dtto 

Pedagogika reakr. Dr. K, P 3 Andragogika Česky   
A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Historické vědy reakr. Bc. 
  

P 3 
Etnologie se specializací 
vietnamistika (jednooborové) 

Česky Ano A do 31.8.2015 
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Univerzita Karlova v Praze - 
Katolická teologická fakulta 

                

Obecná teorie a dějiny umění a kultury zrušom. Dr. K, P 3 Dějiny křesťanského umění Česky   

N  Zdůvodnění: Dosavadní obhájené práce jsou 
zaměřeny převážně encyklopedicky, kdy míra 
koncentrace na jednotlivosti a množinu fakt 
neumožní kriticky promýšlet dané téma. 
Disertační práce tak neodpovídají požadavkům 
uvedeným § 47 odst. 4 zákona o vysokých 
školách. 

Univerzita Karlova v Praze - 
Lékařská fakulta v Hradci Králové 

                

Neurologie akred. Dr. K, P 4   Česky   A 4 

Neurology akred. Dr. K, P 4   Anglicky   A 4 

Univerzita Karlova v Praze - 
Lékařská fakulta v Plzni 

                

Pathological Anatomy akred. Dr. K, P 4   Anglicky   A do 31.7.2021 

Univerzita obrany v Brně - 
Fakulta vojenských technologií 

                

Vojenský pilot reakr. Bc. P 4 Vojenský pilot Česky   
A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Univerzita Palackého v Olomouci 
- Cyrilometodějská teologická 
fakulta 

                

Humanitní studia akred. Dr. K, P 4 
Sociální a spirituální determinanty 
zdraví 

Česky   
A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení v prosinci 2016. 

Sociální politika a sociální práce reakr. NMgr. 
  

P 2 
Mezinárodní humanitární a sociální 
práce 

Česky   
A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Univerzita Palackého v Olomouci 
- Filozofická fakulta 
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Humanities rozšíř. Bc. P 3 
Humanities and Social Studies 
(jednooborové) 

Anglicky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
zvýšit zapojení garanta oboru do výuky. AK 
požaduje upravit studijní literaturu tak, aby u 
studijního oboru zajišťovaného v anglickém 
jazyce, neobsahovala tituly v českém jazyce. AK 
požaduje doložit údaje o tvůrčí (a příp. vědecké) 
činnosti výhradně ve vztahu ke studijnímu oboru, 
nikoliv za celou fakultu. AK dále požaduje 
upravit profil absolventa tak, aby odpovídal 
studijnímu plánu.  

Psychology akred. Dr. K, P 3 Educational Psychology Anglicky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.7.2019). 

Psychology akred. Dr. K, P 3 Clinical Psychology Anglicky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.12.2017). 

Philosophy akred. Dr. K, P 3 Philosophy Anglicky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.12.2017). 

Univerzita Palackého v Olomouci 
- Pedagogická fakulta 

                

Učitelství pro základní školy  reakr. Mgr. K 5 
Učitelství pro 1. stupeň základních 
škol  

Česky Ano 
A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Univerzita Pardubice - Dopravní 
fakulta Jana Pernera 

                

Technika a technologie v dopravě a 
spojích 

reakr. Dr. K, P 3 
Technologie a management v 
dopravě a telekomunikacích 

Česky   A do 31.12.2019 

Univerzita Pardubice – Fakulta 
chemicko-technologická 

        

Speciální chemicko-biologické obory reakr. Bc. P 3 Zdravotní laborant Česky  
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Univerzita Pardubice - Fakulta 
zdravotnických studií 

                

Specializace ve zdravotnictví reakr. Dr. K, P 3 
Prevence, náprava a terapie 
zdravotní a sociální problematiky 
dětí, dospělých a seniorů 

Česky   

A do 31.10.2016. Pro společné uskutečňování 
se Zdravotně sociální fakultou JU v Českých 
Budějovicích. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - 
Fakulta humanitních studií 

                

Specializace v pedagogice rozšíř. NMgr. K 2 Pedagogika předškolního věku Česky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v prezenční formě studia (tj. 1.11.2020). 

Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno - Fakulta 
veterinární hygieny a ekologie 

                

Veterinární hygiena a ekologie reakr. NMgr. P 2 Bezpečnost a kvalita potravin Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
vyjasnit obsah a rozsah SZZk, včetně 
profilujících studijních předmětů, které do 
předmětů SZZk vstupují. 

Veterinary Hygiene and Ecology reakr. NMgr. P 2 Food Safety and Quality Anglicky   dtto 

Veterinární hygiena a ekologie reakr. Bc. K, P 3 Bezpečnost a kvalita potravin Česky   A 8 

Veterinary Hygiene and Ecology reakr. Bc. K, P 3 Food Safety and Quality Anglicky   A 8 

Vysoká škola ekonomická v 
Praze - Fakulta financí a 
účetnictví 

                

Finance a účetnictví reakr. Dr. K, P 3 
Teorie vyučování ekonomických 
předmětů 

Česky   

N  Zdůvodnění: Personální zabezpečení 
studijního oboru je nedostatečné. Nově přijatý 
školitel, který měl posílit personální 
zabezpečení, nemá v dané problematice 
odpovídající publikační činnost. Vědecko-
výzkumná činnost pracoviště v pedagogicko-
psychologické oblasti, ale i v didaktice, je pro 
doktorské studium nedostatečná. Současná 
akreditace je platná až do 31.7.2016.   

Vysoká škola ekonomická v 
Praze - Národohospodářská 
fakulta 

                

Hospodářská politika a správa reakr. Mgr. P 5 Národní hospodářství Česky   
A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Ekonomie a hospodářská správa reakr. NMgr. P 2 
Ekonomická a regionální studia 
Latinské Ameriky 

Česky   
A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 
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Hospodářská politika a správa reakr. Mgr. K, P 5 Regionalistika a veřejná správa Česky   
A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze 

                

Chemie a chemické technologie rozšíř. NMgr. P 2 
Vodíkové a membránové 
technologie 

Česky   A 6 

Aplikovaná chemie a materiály  reakr. Bc. P 3 
Vodíkové a membránové 
technologie 

Česky   A 6 

Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová v Praze 

                

Výtvarná umění reakr. Dr. K, P 3 Architektura a design Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Dr. K, P 3 Grafika a vizuální komunikace Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Dr. K, P 3 Volné a užité umění Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Architektura Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Architektura a design Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Design obuvi a oděvních doplňků Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Design výrobků Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Filmová a televizní grafika Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Fotografie Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 
Grafický design a vizuální 
komunikace 

Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 
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Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Ilustrace a grafika Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Keramika a porcelán Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Kov a šperk Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Malba Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Oděvní výtvarnictví Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Písmo a typografie Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Sklo Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Sklo v architektuře Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Sochařství Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Textilní tvorba Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Tvorba konceptuální a intermediální Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Visual Arts reakr. NMgr. P 2 Visual Arts Anglicky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Vysoké učení technické v Brně - 
Fakulta architektury 

                

Architektura a urbanismus reakr. Dr. K, P 4 Architektura Česky   
A 4  AK doporučuje i nadále věnovat pozornost 
rozvoji personálního zabezpečení studijního 
oboru.  

Architektura a urbanismus reakr. Dr. K, P 4 Urbanismus Česky   A 4  dtto 
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Vysoké učení technické v Brně - 
Fakulta elektrotechniky a 
komunikačních technologií 

                

Electrical, Electronic, Communication 
and Control Technology 

reakr. NMgr. P 2 
Electrical Manufacturing and 
Materials Engineering 

Anglicky   A 8 

Elektrotechnika, elektronika, 
komunikační a řídicí technika 

reakr. NMgr. K, P 2 
Elektrotechnická výroba a 
materiálové inženýrství 

Česky   A 8 

Informační bezpečnost akred. Bc. K, P 3 Informační bezpečnost Česky   
A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
zapojení garanta do výuky v prosinci 2015. 

Vysoké učení technické v Brně - 
Fakulta informačních technologií 

                

Informační technologie reakr. NMgr. P 2 
Management a informační 
technologie 

Česky   

A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení a publikační činnosti 
vyučujících v oblasti aplikovaného 
managementu v prosinci 2016. 

Information Technology rozšíř. NMgr. P 2 
Management and Information 
Technologies 

Anglicky   A 4  dtto. 

Vysoké učení technické v Brně - 
Fakulta podnikatelská 

                

Economics and Management reakr. NMgr. P 2 European Business and Finance Anglicky   A 4 

Ekonomika a management rozšíř. NMgr. P 2 Ekonomika obchodních korporací Česky   

N  Zdůvodnění: Navrhovaný studijní obor 
Ekonomika obchodních korporací se do značné 
míry překrývá s již akreditovaným studijním 
oborem Řízení a ekonomika podniku. Obor má 
jen 4 nové povinné předměty, které by ho měly 
profilovat, a to: Investiční projektování, 
Corporate Economics, Competitive Intelligence a 
Strategie technického rozvoje obchodní 
korporace. AK doporučuje realizovat zaměření 
na Ekonomiku obchodních korporací nabídkou 
povinně volitelných studijních předmětů v rámci 
akreditovaného studijního programu Řízení a 
ekonomika podniku, a předejít tak tříštění 
struktury studijních oborů. Navrhovaný garant 
studijního oboru zároveň garantuje doktorský 
studijní program jiného zaměření Podnikové 
finance.  



 18  

Ekonomika a management reakr. NMgr. K, P 2 Řízení a ekonomika podniku Česky   
Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
vyjasnit garanta studijního oboru tak, aby měl na 
pracovišti uzavřen plný úvazek.  

Západočeská univerzita v Plzni - 
Fakulta aplikovaných věd 

                

Aplikované vědy a informatika reakr. NMgr. K, P 2 Finanční informatika a statistika Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
vyjasnit studijní plán, včetně volby jednotlivých 
specializací, odlišit studijní předměty od obsahu 
a rozsahu SZZk (v žádosti jsou jako jednotlivé 
studijní předměty uváděny též předměty SZZk). 
AK dále požaduje posílit výuku ekonomických 
témat tak, aby mohl být naplněn deklarovaný 
profil absolventa. AK dále požaduje uvést 
způsob realizace a informace o rozsahu 
konzultací u kombinované formy u všech 
studijních předmětů.       

Applied Sciences and Computer 
Engineering 

reakr. NMgr. K, P 2 Financial Informatics and Statistics Anglicky   dtto 

Computer Science and Engineering rozšíř. NMgr. P 2 
Computer Engineering and 
Networks 

Anglicky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
vyjasnit studijní plán včetně volby jednotlivých 
specializací, odlišit studijní předměty od obsahu 
a rozsahu SZZk (v žádosti jsou jako jednotlivé 
studijní předměty uváděny též předměty SZZk). 

Inženýrská informatika rozšíř. NMgr. P 2 Počítačové systémy a sítě Česky   dtto 

Computer Science and Engineering rozšíř. NMgr. P 2 Computer Graphics Anglicky   dtto 

Inženýrská informatika rozšíř. NMgr. P 2 Počítačová grafika Česky   dtto 

Computer Science and Engineering rozšíř. NMgr. P 2 Medical Informatics Anglicky   dtto 

Inženýrská informatika rozšíř. NMgr. P 2 Medicínská informatika Česky   dtto 

Computer Science and Engineering reakr. NMgr. K, P 2 Software Engineering Anglicky   dtto 

Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 Softwarové inženýrství Česky   dtto 
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Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 Číslicové systémy Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 
Distribuované systémy a 
počítačové sítě 

Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 Inteligentní počítačové systémy Česky   A 31.10.2018. Pouze na dostudování stávajících 
studentů. 

Západočeská univerzita v Plzni - 
Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara 

                

Design reakr. NMgr. P 3 Design kovu a šperku Česky   

A do 31.8.2020. AK doporučuje věnovat 
pozornost obsahu povinně volitelného studijního 
předmětu Malba, vzhledem k umělecké profilaci 
vyučujícího.  

Design reakr. NMgr. P 3 Fashion design Česky   A do 31.8.2020. dtto 

Design reakr. NMgr. P 3 Sochařství Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
doplnit informace o plánu rozvoje personálního 
zabezpečení studijního oboru, včetně plánu 
kariérního růstu vyučujících mladšího a 
středního věku v obou dvou specializacích. AK 
dále požaduje doplnit informace o technickém a 
prostorovém zabezpečení výuky a informace o 
koordinaci a spolupráci specializací v rámci 
oboru. AK doporučuje věnovat pozornost 
obsahu povinně volitelného studijního předmětu 
Malba, vzhledem k umělecké profilaci 
vyučujícího a vyjasnit systém volby povinně 
volitelných předmětů. 

Západočeská univerzita v Plzni - 
Fakulta pedagogická 

                

Specializace v pedagogice rozšíř. Bc. P 3 
Historie se zaměřením na 
vzdělávání 

Česky   

N  Zdůvodnění: Personální zabezpečení 
pedagogicko-psychologických předmětů je 
nedostatečné (hlavní povinný předmět 
z pedagogiky nepřednáší habilitovaný pracovník 
a i u ostatních povinných pedagogických 
předmětů není uveden ani jeden habilitovaný 
pracovník, dokonce ani vyučující s vědeckou 
hodností). Studijní literatura u předmětu Sociální 
psychologie je nedostatečná. Vyučující, který má 
zajišťovat předmět Dějiny starověku, nemá 
v tomto oboru publikační činnost. Navrhovaný 
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garant studijního oboru má poslední uváděné 
publikace v roce 2010.  

Učitelství pro střední školy rozšíř. NMgr. P 2 Učitelství dějepisu pro střední školy Česky   

N  Zdůvodnění: Povinné pedagogicko-
psychologické předměty jsou ve studijním plánu 
zastoupeny nedostatečně (jedná se pouze o 
čtyři jednosemestrové předměty). U dvou 
předmětů nebyla uvedena kreditová zátěž a 
předmětové listy byly vyplněny nedostatečně, 
předmětové listy k pedagogické praxi jsou spíše 
formální, chybí i literatura, která by poukazovala 
na uchopení modelu pedagogických praxí s 
ohledem na současnou diskusi učitele experta.  

Specializace v pedagogice reakr. Dr. K, P 3 Teorie vzdělávání v bohemistice Česky   
A do 31.8.2015. AK upozorňuje na povinnost 
předkládat žádosti o prodloužení platnosti 
akreditace s dostatečným časovým předstihem. 

Západočeská univerzita v Plzni - 
Fakulta právnická 

                

Teoretické právní vědy akred. Dr. K, P 4 Trestní právo Česky   

N  Zdůvodnění: Personální zabezpečení 
studijního oboru je nedostatečné. Navrhovaný 
garant studijního obor byl habilitován v oboru 
Právní a sociální aspekty extremismu, který 
nelze považovat za obor blízký Trestnímu právu. 
Složení oborové rady neodpovídá standardům 
AK, v oborové radě působí pouze dva členové 
z Fakulty právnické ZU v Plzni. Z 6 školitelů ve 
studijním oboru má pracovní poměr v rozsahu 
plného úvazku pouze jediný školitel, ze 12 
přenášejících mají pouze 3 plný či převažující 
úvazek na Fakultě právnické. V pracovním 
poměru s plným úvazkem je pouze jeden 
vyučující, ostatní jsou s dílčími úvazky. 

Teoretické právní vědy akred. Dr. K, P 4 Občanské právo Česky   

Projednání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
vyjasnit související vědecko-výzkumnou činnost 
pracoviště a doložit výzkumné projekty 
zaměřené na oblast občanského práva řešené 
z externích zdrojů, jejichž příjemcem je Fakulta 
právnická ZU v Plzni. 

Západočeská univerzita v Plzni - 
Fakulta zdravotnických studií 

                

Specializace ve zdravotnictví rozšíř. Bc. P 3 Ortotik - protetik Česky   
A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v prosinci 2016.   
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Soukromé vysoké školy 

Název SP Žádost Typ Forma St. d. Název SO Jazyk Rig. Stanovisko 

Anglo-americká vysoká škola, 
o.p.s. 

                

Business and Law in International 
Markets 

reakr. NMgr. P 2 
Business and Law in International 
Markets 

Anglicky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
aktualizovat studijní literaturu u řady studijních 
předmětů tak, aby odpovídala současným 
problémům a trendům na mezinárodních trzích 
(zastaralá literatura je např. u předmětů Political 
Economy of European Integration and Trade in 
the EU,  Business Strategies and Global 
Competition,  Europe in Global Politics a EU 
Future atd.)    

Soukromá vysoká škola 
ekonomická Znojmo, s.r.o. 

                

Ekonomika a management akred. NMgr. K, P 2 Účetnictví a finanční řízení podniku Česky   

N  Zdůvodnění: Profilu absolventa neodpovídá 
skladba navržených povinných předmětů – chybí 
zastoupení oblasti práva (jediným předmětem je 
Pracovní právo), managementu a marketingu, 
IS/ICT. Ty jsou částečně zastoupeny v povinně 
volitelných předmětech, nicméně měly by být též 
součástí povinných předmětů. Personální 
zabezpečení studijního oboru je nedostatečné, 
vyučující nepublikují v oblasti předmětů, které 
mají zajišťovat (např. u předmětů Ekonomie II., 
Dějiny ekonomických teorií, Účetnictví cenných 
papírů a finančních derivátů, Finanční instituce a 
finanční trhy). Pracoviště není řešitelem 
žádného externího výzkumného projektu. Nebyly 
předloženy studijní opory pro povinné předměty 
minimálně pro první ročník studia, jak je 
požadováno standardy AK (bylo doloženo 6 
opor, přičemž pouze 2 pro povinné předměty).    

Vysoká škola realitní - Institut 
Franka Dysona, s.r.o. 

                

Nemovitý majetek reakr. Bc. K, P 3 Realitní makléř Česky   
A do 30.9.2015. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 
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Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha s.r.o. 

                

Hospodářská politika a správa reakr. NMgr. K, P 2 
Evropská hospodářskosprávní 
studia 

Česky   

A 4  AK upozorňuje na nedostatky v realizaci 
související vědecko-výzkumné činnosti podle § 
85 odst. 1 a požaduje jejich odstranění. 
Uskutečňované externí výzkumné projekty 
souvisí se studijním oborem jen okrajově. AK 
požaduje zaměřit výzkumnou činnost pracoviště 
směrem k problematice studijního oboru. AK 
požaduje předložit kontrolní zprávu o realizaci 
externích výzkumných projektů souvisejících se 
studijním oborem v prosinci 2015.  

Mediální a komunikační studia reakr. Bc. K, P 3 Sociální a mediální komunikace Česky   

A 4  AK upozorňuje na nedostatky při 
uskutečňování studijního oboru podle § 85 odst. 
1 a požaduje jejich odstranění. Personální 
zabezpečení studijního oboru nevykazuje 
dlouhodobou perspektivu rozvoje studijního 
oboru, na pracovišti chybí vyučující mladšího a 
středního věku s odpovídající publikační 
činností. Slabé je zajištění profilujících předmětů 
docenty a profesory s odpovídající publikační 
činností. Skladba studijních předmětů 
neodpovídá zaměření studijního oboru, mezi 
povinné jsou zařazeny předměty, které nemají 
se studijním oborem žádný vztah – např. 
sociální pedagogika, pedagogika a andragogika.  
U nově definovaných předmětů SZZk došlo sice 
k posunu směrem k problematice oboru, 
nicméně předměty SZZk se do značné míry 
překrývají. AK upozorňuje, že studijní obor není 
personálně vystaven na větší kapacitu nežli 
uváděných 180 přijímaných studentů. AK 
požaduje předložení kontrolní zprávy o 
odstranění nedostatků v prosinci 2015.  

Mediální a komunikační studia reakr. NMgr. K, P 2 Sociální a mediální komunikace Česky   

A 4  AK upozorňuje na nedostatky při 
uskutečňování studijního oboru podle § 85 odst. 
1 a požaduje jejich odstranění. Personální 
zabezpečení studijního oboru nevykazuje 
dlouhodobou perspektivu rozvoje studijního 
oboru, na pracovišti chybí vyučující mladšího a 
středního věku s odpovídající publikační 
činností. Slabé je zajištění profilujících předmětů 
docenty a profesory s odpovídající publikační 
činností (navíc docenti a profesoři zabezpečují 
pouhou 1/3 z povinných předmětů). Skladba 
studijních předmětů neodpovídá zaměření 
studijního oboru, mezi povinné jsou zařazeny 
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předměty, které nemají se studijním oborem 
žádný vztah – např. Dějiny české a světové 
literatury). Profil absolventa je definován příliš 
široce a nemá oporu ve skladbě a obsahu 
studijních předmětů. Se studijním plánem a 
profilem absolventa nekorespondují ani 
předměty SZZk. Na vysoké škole není řešen 
žádný související externí výzkumný projekt.  AK 
požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění 
uvedených nedostatků v prosinci 2015. 

Pedagogika reakr. NMgr. K, P 2 Andragogika Česky 
 

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
konkretizovat podmínky přijímacího řízení, 
včetně přijímací zkoušky, zařadit předmět 
věnovaný metodologii výzkumu na začátek 
studia tak, aby studenti mohli být lépe připraveni 
pro zpracovávání svých diplomových projektů, 
vypisovat výzkumně orientovaná témata 
diplomových prací – nejen teoretické a aplikační 
práce. AK dále požaduje doložit informace o 
aktuálních úvazcích garanta programu. 

Vysoká škola finanční a správní, 
o.p.s. 

                

Informatika reakr. Bc. K, P 3 Aplikovaná informatika Česky   

A do 31.8.2015. Název studijního programu a 
oboru neodpovídá skladbě studijního plánu a 
profilu absolventa. AK doporučuje upravit název 
studijního programu na Aplikovaná informatika a  
název oboru na Manažerská informatika. 

Informatika reakr. NMgr. K, P 2 Aplikovaná informatika Česky   

A do 31.8.2015. Název studijního programu a 
oboru neodpovídá skladbě studijního plánu a 
profilu absolventa. AK doporučuje upravit název 
studijního programu na Aplikovaná informatika a  
název oboru na Manažerská informatika. AK 
požaduje posílit personální zabezpečení 
studijního oboru a vyjasnit související 
výzkumnou činnost.   

Vyjádření AK ke stanoviskům vysokých škol 

Název SP Žádost Typ Forma 
St. 
d. 

Název SO Jazyk Rig. Stanovisko 

Bankovní institut vysoká škola, 
a.s. 
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Ekonomika a management zrušom. NMgr. K, P 2 
Informační technologie a 
management 

Česky   

AK trvá na svém stanovisku – nezrušit omezení 
akreditace. Zdůvodnění: Personální 
zabezpečení je nedostatečné, 2 ze 4 profilujících 
předmětů (tak, jak je uvádí vysoká škola) jsou 
zajišťovány vyučujícími, kteří nepůsobí na 
vysoké škole v rozsahu plného úvazku (předmět 
Databáze II je zajištován vyučující na dpp, 
předmět Řízení projektů a podnikových procesů 
vyučující na poloviční úvazek s plným úvazkem 
na jiné instituci). Informatické předměty zajišťuje 
pouze jeden habilitovaný vyučující působící na 
vysoké škole v rozsahu plného úvazku, další 
vyučující jsou pouze na částečný pracovní 
poměr či na dohodu. Některé předměty jsou 
zajišťovány vyučujícími, kteří k nim nevykazují 
odpovídající publikační činnost (např. Právo pro 
informatiku, Modelování a návrh datových 
skladů ad.)  

Ekonomika a management rozšíř. Bc. K, P 3 Právní asistent korporace Česky   

AK trvá na svém stanovisku – neudělení 
akreditace. Zdůvodnění: Personální 
zabezpečení předmětů Občanské právo hmotné 
a Procesní právo I a II není dostatečné. Jde o 
předměty státnicové, u nichž zajištění výuky 
docentem či profesorem, který splňuje 
požadavky Standardů AK, je nezbytné. 
Státnicové předměty nejsou 
adekvátně garantovány. Další stěžejní předměty 
nejsou zabezpečeny vyučujícími, kteří mají 

převažující úvazek na vysoké škole. 

International ART CAMPUS 
Prague, s.r.o. 

                

Ekonomika a management akred. Bc. K, P 3 
Ekonomika a řízení zdravotních a 
sociálních služeb 

Česky   

AK trvá na svém stanovisku – neudělení 
akreditace. Zdůvodnění: AK konstatuje pozitivní 
změnu v osobě garanta studijního oboru, který 
nyní odpovídá Standardům AK pro garanci 
studijního programu (byť jeho publikace 
neodpovídají vyučovaným předmětům Krizový 
management a Řízení kvality v SZZk). Nicméně 
přetrvává zásadní nedostatek v personálním 
zabezpečení profilujících předmětů. Povinné 
předměty, které jsou součástí ekonomické části 
SZZ, jsou zajišťovány výhradně vyučujícími, 
kteří působí na vysoké škole na částečný 
úvazek či na dohodu. Rovněž právní předměty 
vstupující do SZZk (Pracovní právo, Právní 
úprava zdravotní péče a veřejné zdravotnictví) 
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jsou zajištěny vyučujícími na částečný úvazek či 
na dohodu. U profilujícího předmětu Finanční 
řízení zdravotnických a sociálních zařízení, který 
rovněž vstupuje do SZZk, působí vyučující 
pouze na částečný úvazek, a zároveň působí 
v rozsahu plného úvazku na jiné vysoké škole, a 
nevykazuje k předmětu odpovídající publikační 
činnost. U ekonomických předmětů i nadále 
chybí vyučující mladšího a středního věku 
s odpovídající publikační činností, kteří by 
vytvářeli perspektivu dalšího rozvoje oboru.    

Masarykova univerzita - Lékařská 
fakulta 

                

Ošetřovatelství akred. Dr. K, P 4 Ošetřovatelství Česky   

AK trvá na svém stanovisku – neudělení 
akreditace. Zdůvodnění: I přes vyjádření vysoké 
školy zůstává nedostatečné personální 
zabezpečení sestávající pouze ze dvou 
habilitovaných vyučujících, přičemž navrhovaný 
garant studijního oboru nyní působí na Lékařské 
fakultě Masarykovy univerzity pouze v rozsahu 
polovičního úvazku. Pracoviště není řešitelem 
žádného významného souvisejícího externího 
výzkumného projektu, přičemž tento nedostatek 
nelze nahrazovat odkazem na orientaci 
pracoviště na problematiku klinické praxe. 

Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha s.r.o. 

                

Speciální pedagogika reakr. NMgr. K, P 2 Speciální pedagogika – učitelství Česky   

AK trvá na svém stanovisku – neprodloužení 
platnosti akreditace. Zdůvodnění: Přes malé 
posílení speciálně pedagogických disciplín 
přetrvává hlavní problém, tj. neúměrně vysoký 
počet studentů vzhledem k personálnímu 
zabezpečení oboru. Více než 900 studentů 
tohoto oboru, a spolu s oborem Speciální 
pedagogika celkem 1418 studentů navazujícího 
magisterského studia, je vyučováno celkem 36 
vyučujícími, z nichž 21 má pracovní smlouvu 
v přepočteném rozsahu 17,1 úvazku. I při 
započtení vyučujících na DPP to znamená 
v průměru kolem 65 diplomových prací na 
jednoho vyučujícího. Takový počet diplomových 
prací není možné kvalitně vést. Stejně tak 
nemožné je při tomto počtu zajistit kvalitní 
řízenou praxi. Vyučující navazujícího 
magisterského studijního programu Speciální 
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pedagogika se významnou měrou podílejí ještě 
na výuce dalších 1052 studentů bakalářského 
oboru Speciální pedagogika – vychovatelství. To 
neumožňuje vytvořit standardní vysokoškolské 
prostředí, zajistit studentům kvalitní vedení 
výuky, zejména praxí a diplomových prací. Cíle 
a profil absolventa studijního oboru zůstávají 
nadsazené a neodpovídají zcela současné 
legislativě. Absolventi tohoto oboru nenabývají 
ani kompetence ani oprávnění „samostatně 
zpracovávat diagnostické závěry” – nejsou 
kvalifikování pro pozice speciálního pedagoga, 
ale učitele; studijní plán neobsahuje přípravu na 
diagnostické činnosti. Absolventi nemohou 
pracovat na pozici speciálního pedagoga ani 
jinde, např. v zařízeních náhradní rodinné 
výchovy – jsou dle zákona o pedagogických 
pracovnících kvalifikováni pro práci v pozici 
učitele. Byly vytvořeny specializace, jak AK 
požadovala, nicméně jejich zajištění pro vysoké 
počty studentů zůstává nedořešeno. Popsaná 
procedura přijímání uchazečů z příbuzných 
oborů neodpovídá standardům AK pro speciální 
pedagogiku (není uvedena přijímací zkouška). 

Univerzita Karlova v Praze - 
1. lékařská fakulta 

                

Porodní asistence akred. Bc. P 3 Porodní asistentka Česky   
A 6  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení odborníky z řad 
porodních asistentek v prosinci 2016.  

Specializace ve zdravotnictví rozšíř. NMgr. K, P 2 Nutriční specialista Česky   A 6 

Vysoká škola ekonomická 
v Praze - Národohospodářská 
fakulta 

                

Ekonomie a hospodářská správa omez. NMgr. P 2 Ekonomická analýza Česky   

Projednávání vyjádření vysoké školy k návrhu 
AK je přerušeno. AK konstatuje pozitivní změny, 
které škola v daném oboru učinila, některé 
podstatné nedostatky však přetrvávají (například 
kurz Finanční trhy a měnová politika 
zabezpečuje profesor, jehož úvazky na všech 
pracovištích přesahují 2 plné úvazky), ale 
především AK nemůže žádost komplexně 
posoudit, protože škola neposkytla dostatečné 
informace. AK požaduje předložit informace 
v rozsahu formuláře G o novém vyučujícím, 
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který přednáší předmět Mikroekonomie III. Dále 
AK požaduje předložit sylaby nově zařazeného 
povinného předmětu Aplikované kvantitativní 
metody II v rozsahu formuláře D. AK požaduje 
vyjasnit, zda předmět Makroekonomie III, který 
byl původně součástí studijního plánu, bude i 
nadále vyučován, ve vyjádření není tento 
předmět uveden. AK požaduje, aby škola 
předložila v současnosti platný studijní plán 
v rozsahu formuláře C žádosti o akreditaci. AK 
požaduje, aby škola v rámci přijímacího řízení 
nebo v podmínkách pro přijetí dala budoucím 
studentům jasně na vědomí, že některé 
předměty studijního programu v češtině budou 
vyučovány v anglickém jazyce. AK upozorňuje, 
že podklady i vyjádření školy jsou pro 
posuzování zpracované nepřehledně, jsou 
předkládány informace, které jsou irelevantní a 
naopak nejsou předkládány zásadní informace 
(životopisy s nejdůležitějšími publikacemi – 
kompletní bibliografické reference, 5 
nejdůležitějších publikací za posledních za 5 let, 
souhlas nových vyučujících, sylaby nově 
předkládaných předmětů). 

Ekonomie a hospodářská správa omez. NMgr. P 2 Hospodářská politika Česky   

AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. 
Zdůvodnění: Personální zabezpečení 
profilujících předmětů je stále nedostatečné a 
neodpovídá standardům AK. Dílčí pozitivní 
změny lze vidět u předmětů Mikroekonomie II a 
Makroekonomie II, ze kterých vychází SZZk 
z ekonomie, kdy vyučujícímu byl navýšen 
úvazek o 0,3, tj. z 0,2 na 0,5 úvazku (aby splnil 
limit, tak si upravil úvazky na dalších dvou 
školách, přičemž ale na jedné je ve funkci 
prorektora a smlouvu na VŠE má uzavřenu 
pouze do ledna 2015). Přesto celkové 
personální zabezpečení oboru nelze považovat 
za kvalitní. Nedostatečné zůstává personální 
zabezpečení profilujících předmětů Finanční trhy 
a měnová politika, kdy vyučující působí i na 
dalších institucích v celkové výši úvazků 
přesahují 2 plné úvazky, a nemůže být v souladu 
se standardy AK započítán; dále zabezpečení 
studijního předmětu Makroekonomická analýza, 
kdy vyučující působí na VŠE pouze v rozsahu 
0,2 úvazku a nemá k předmětu relevantní 
publikace. Přednášky povinného předmětu 
Ekonomie životního prostředí a ekologická 
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politika jsou zajišťovány vyučujícím, který působí 
na VŠE pouze na dohodu. Ve vyjádření vysoké 
školy není uvedeno personální zabezpečení 
dalšího povinného studijního předmětu 
Economic Theory of Politics (z důvodu, že jde o 
předmět bez přednášky, probíhají pouze 
cvičení), nicméně dle údajů uvedených 
v aktualizaci kontrolní zprávy je předmět 
zajišťován dvěma vyučujícími bez Ph.D., 
přičemž jeden působí na VŠE na dohodu (do 
prosince 2014) a druhý nemá relevantní 
publikace ke studijnímu předmětu. Předmět 
Ekonomie státních zásahů je zajišťován 
vyučujícím, který publikuje ke zcela jiné 
problematice. Přestože garant je publikujícím 
odborníkem v oblasti hospodářské politiky, je 
uváděn pouze u diplomového semináře a na 
výuce se jinak nepodílí. Pokud shrneme, 
z celkem 10 povinných předmětů je 5 
zajišťováno vyučujícími, kteří mají na VŠE plný 
pracovní úvazek, z nichž pouze 3 mají relevantní 
publikační činnost, což je v rozporu se standardy 
AK, které vyžadují zabezpečení většiny 
profilujících předmětů vyučujícími s plným 
pracovním úvazkem a kvalitní publikační 
činností vztahující se k vyučovanému předmětu. 
Navíc u některých povinných předmětů 
vstupujících do SZZk je zabezpečení na výrazně 
nízké úrovni – dohody, úvazek 0,2, celkový 
úvazek přesahující 2 celé úvazky, chybějící 
relevantní publikace.  
AK upozorňuje, že podklady i vyjádření školy 
jsou pro posuzování zpracované nepřehledně, 
jsou předkládány informace, které jsou 
irelevantní, a naopak nejsou předkládány 
zásadní informace (životopisy s nejdůležitějšími 
publikacemi - kompletní bibliografické reference, 
5 nejdůležitějších publikací za posledních za 5 
let, souhlas nových vyučujících, sylaby nově 
předkládaných předmětů). 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.,                  

Bezpečnostně právní studia omez. Bc. K, P 3 
Bezpečnostně právní činnost ve 
veřejné správě 

Česky   

AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. 
Zdůvodnění: Z hlediska personálního 
zabezpečení jsou studijní programy velmi 
podobné, obory jednotlivých studijních programů 
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jsou personálně zabezpečeny prakticky stejně. 
Trvá značné obsahové sblížení oborů. Výuku 
nově zajišťuje 1 profesor (2 povinné předměty) 
na půl úvazku, který však nezlepšuje 
perspektivu rozvoje studijního programu, a 1 
docent (2 povinné předměty) na dohodu. Naproti 
tomu z výuky odešel 1 docent (2 povinné 
předměty) a několik vyučujících s Ph.D. a bez 
Ph.D., kteří působili na dohodu a zpravidla 
zajišťovali po jednom předmětu. Jednomu 
vyučujícímu s Ph.D. byl navýšen úvazek na 
VŠKE a již nemá úvazek jinde. Došlo k přesunu 
stávajících přednášejících mezi jednotlivými 
předměty, v některých případech je výuka 
daného předmětu po předchozí změně 
zajišťována opět původním vyučujícím z doby, 
kdy AK navrhla omezení akreditace. Některé 
dříve uváděné předměty již nejsou součástí 
studijního plánu, který se tak po předchozích 
změnách výrazně přiblížil zpět k podobě, jíž měl 
v době návrhu AK na omezení akreditace. Jedná 
se celkově o dílčí personální změny, které 
nemohou vést k řešení zásadních problémů, na 
které AK poukázala ve Zprávě z hodnocení 
Vysoké školy Karla Engliše, a.s., z února 2014, 
na jejímž základě AK navrhla omezení 
akreditace. AK trvá na tom, že omezení 
akreditace je vzhledem k rozsahu a závažnosti 
zjištěných nedostatků přiměřeným opatřením, 
jehož cílem je ochrana potenciálních uchazečů 
před přijetím do studijních programů, při jejichž 
uskutečňování se vyskytují závažné nedostatky.  

Bezpečnostně právní studia omez. Bc. K, P 3 
Technologie ochrany osob a 
majetku 

Česky   

AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. 
Zdůvodnění: Z hlediska personálního 
zabezpečení jsou studijní programy velmi 
podobné, obory jednotlivých studijních programů 
jsou personálně zabezpečeny prakticky stejně. 
Trvá značné obsahové sblížení oborů. Výuku 
nově zajišťuje 1 profesor (1 povinný předmět) na 
půl úvazku, který však nezlepšuje perspektivu 
rozvoje studijního programu, a 1 docent (1 
povinný předmět) na dohodu. Naproti tomu 
z výuky odešel 1 docent (3 povinné předměty) a 
několik vyučujících s Ph.D. a bez Ph.D., kteří 
působili na dohodu a zpravidla zajišťovali po 
jednom předmětu. Jednomu vyučujícímu s Ph.D. 
byl navýšen úvazek na VŠKE a již nemá úvazek 
jinde. Došlo k přesunu stávajících 

http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-skoly/510-zprava-z-hodnoceni-vysoke-skoly-karla-englise-a-s.html
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-skoly/510-zprava-z-hodnoceni-vysoke-skoly-karla-englise-a-s.html
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přednášejících mezi jednotlivými předměty, 
v některých případech je výuka daného 
předmětu po předchozí změně zajišťována opět 
původním vyučujícím z doby, kdy AK navrhla 
omezení akreditace. Některé dříve uváděné 
předměty již nejsou součástí studijního plánu, 
který se tak po předchozích změnách výrazně 
přiblížil zpět k podobě, jíž měl v době návrhu AK 
na omezení akreditace. Jedná se celkově o dílčí 
personální změny, které nemohou vést k řešení 
zásadních problémů, na které AK poukázala ve 
Zprávě z hodnocení Vysoké školy Karla Engliše, 
a.s., z února 2014, na jejímž základě AK navrhla 
omezení akreditace. AK trvá na tom, že omezení 
akreditace je vzhledem k rozsahu a závažnosti 
zjištěných nedostatků přiměřeným opatřením, 
jehož cílem je ochrana potenciálních uchazečů 
před přijetím do studijních programů, při jejichž 
uskutečňování se vyskytují závažné nedostatky.  

Ekonomika a management omez. Bc. P 3 Ekonomika a právo v podnikání Česky   

AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. 
Zdůvodnění: Z hlediska personálního 
zabezpečení jsou studijní programy velmi 
podobné, obory jednotlivých studijních programů 
jsou personálně zabezpečeny prakticky stejně. 
Trvá značné obsahové sblížení oborů. Výuku 
nově zajišťuje 1 profesor (2 povinné předměty) a 
1 vyučující bez Ph.D. (1 povinně volitelný 
předmět), oba působí na dohodu a nezlepšují 
perspektivu rozvoje studijního programu. Naproti 
tomu z výuky odešel 1 docent (1 povinně 
volitelný předmět) a 1 vyučující s Ph.D. (2 
povinné předměty). Jednomu vyučujícímu 
s Ph.D. byl navýšen úvazek na VŠKE a již nemá 
úvazek jinde. Došlo k přesunu stávajících 
přednášejících mezi jednotlivými předměty, 
v některých případech je výuka daného 
předmětu po předchozí změně zajišťována opět 
původním vyučujícím z doby, kdy AK navrhla 
omezení akreditace. Jedná se celkově o dílčí 
personální změny, které nemohou vést k řešení 
zásadních problémů, na které AK poukázala ve 
Zprávě z hodnocení Vysoké školy Karla Engliše, 
a.s., z února 2014, na jejímž základě AK navrhla 
omezení akreditace. AK trvá na tom, že omezení 
akreditace je vzhledem k rozsahu a závažnosti 
zjištěných nedostatků přiměřeným opatřením, 
jehož cílem je ochrana potenciálních uchazečů 
před přijetím do studijních programů, při jejichž 

http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-skoly/510-zprava-z-hodnoceni-vysoke-skoly-karla-englise-a-s.html
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-skoly/510-zprava-z-hodnoceni-vysoke-skoly-karla-englise-a-s.html
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-skoly/510-zprava-z-hodnoceni-vysoke-skoly-karla-englise-a-s.html
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-skoly/510-zprava-z-hodnoceni-vysoke-skoly-karla-englise-a-s.html
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uskutečňování se vyskytují závažné nedostatky.  

Ekonomika a management omez. Bc. K, P 3 Management v podnikání Česky   

AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. 
Zdůvodnění: Z hlediska personálního 
zabezpečení jsou studijní programy velmi 
podobné, obory jednotlivých studijních programů 
jsou personálně zabezpečeny prakticky stejně. 
Trvá značné obsahové sblížení oborů. Výuku 
nově zajišťuje 1 profesor (2 povinné předměty) a 
1 vyučující bez Ph.D. (1 povinně volitelný 
předmět), oba působí na dohodu a nezlepšují 
perspektivu rozvoje studijního programu. Naproti 
tomu z výuky odešel 1 docent (1 povinně 
volitelný předmět) a 2 vyučující s Ph.D. (jeden 
učil 2 povinné předměty, druhý působil na 
dohodu a učil 1 povinný předmět). Jednomu 
vyučujícímu s Ph.D. byl navýšen úvazek na 
VŠKE a již nemá úvazek jinde. Došlo k přesunu 
stávajících přednášejících mezi jednotlivými 
předměty, v některých případech je výuka 
daného předmětu po předchozí změně 
zajišťována opět původním vyučujícím z doby, 
kdy AK navrhla omezení akreditace. Jedná se 
celkově o dílčí personální změny, které 
nemohou vést k řešení zásadních problémů, na 
které AK poukázala ve Zprávě z hodnocení 
Vysoké školy Karla Engliše, a.s., z února 2014, 
na jejímž základě AK navrhla omezení 
akreditace. AK trvá na tom, že omezení 
akreditace je vzhledem k rozsahu a závažnosti 
zjištěných nedostatků přiměřeným opatřením, 
jehož cílem je ochrana potenciálních uchazečů 
před přijetím do studijních programů, při jejichž 
uskutečňování se vyskytují závažné nedostatky.  

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.                 

Právní specializace omez. Bc. K, P 3 Právo v podnikání Česky   

Projednávání vyjádření vysoké školy k návrhu 
akreditační komise je přerušeno. AK požaduje 
doložit aktuální informace o garantovi studijního 
oboru v rozsahu formulářů G žádosti o 
akreditaci.   

Právní specializace omez. Bc. K, P 3 Sociálně právní činnost Česky   
dtto 

http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-skoly/510-zprava-z-hodnoceni-vysoke-skoly-karla-englise-a-s.html
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-skoly/510-zprava-z-hodnoceni-vysoke-skoly-karla-englise-a-s.html
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Právní specializace omez. Bc. K, P 3 
Soudní a notářská administrativní 
činnost 

Česky   
dtto 

Vysoká škola manažerské 
informatiky, ekonomiky a práva, 
a.s. 

                

Aplikovaná informatika akred. Bc. K, P 3 Informační systémy Česky   

AK trvá na svém stanovisku – neudělení 
akreditace. Zdůvodnění: I přes odstranění 
nedostatků ve skladbě a obsahu studijního 
programu zůstává hlavním problémem 
nedostatečné personální zabezpečení studijního 
oboru. V profilujících informatických předmětech 
působí pouze jediný habilitovaný vyučující 
(navrhovaný garant), který má plný pracovní 
poměr na vysoké škole. Další vyučující 
profilujících informatických předmětů působí na 
vysoké škole pouze na částečný úvazek či na 
dohodu.    

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

                

Mezinárodní teritoriální studia omez. Bc. P 3 Informatika v cestovním ruchu Česky   

Projednávání vyjádření vysoké školy k návrhu 
AK na omezení akreditace je přerušeno. AK 
vzhledem k personálním  změnám na vysoké 
škole požaduje do 13.1.2015 předložit informace 
o aktuálním personálním zabezpečení studijního 
oboru vyučujícími v rozsahu formulářů C a G 
žádosti o akreditaci. 

Vysoká škola sociálně správní, 
Institut celoživotního vzdělávání 
Havířov, o.p.s. 

                

Sociální politika a sociální práce akred. Bc. K, P 3 Sociální práce Česky   

A 4  AK požaduje přesně určit hodinovou dotaci 
předmětů odborná praxe a supervize I až IV, tak 
aby bylo naplněno kritérium 300 hodin odborné 
praxe. AK dále požaduje do studijního plánu 
(např. do předmětu Teorie a metody sociální 
práce) zahrnout problematiku kritické sociální 
práce, sociálně-ekologický přístup, přístupy 
založené na teorii komunikace, teorii rolí a 
kognitivně behaviorální terapii. AK doporučuje 
věnovat pozornost publikační činnosti vyučující 
předmětů Metody sociální práce s rodinou, 
Kazuistický seminář I., Krizová intervence, 
Metody sociální práce s klienty ohroženými 
specifickými riziky, Úvod do právní teorie a 
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praxe IV. - Rodinné právo a sociálně právní 
ochrana dětí tak, aby publikační činnost 
odpovídala problematice těchto předmětů. AK 
požaduje předložit kontrolní zprávu o výše 
uvedených úpravách studijního plánu v červnu 

2015.  

 

 

 

b) akreditace oborů habilitačního řízení (H) a řízení ke jmenování profesorem (P) 

legenda: A 4 – AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N – AK nesouhlasí s akreditací;  

VŠ a její součást Typ řízení Název oboru Zaměření oboru Stanovisko 

ČZU v Praze 
        

Fakulta lesnická a dřevařská P Ochrana lesů a myslivost   A 8 

Fakulta lesnická a dřevařská H Ochrana lesů a myslivost   A 8 

Univerzita Palackého v Olomouci 
        

Fakulta tělesné kultury P Kinantropologie    A 4 

Fakulta tělesné kultury H Kinantropologie    A 4 

Lékařská fakulta H Sociální lékařství    A 4 

Lékařská fakulta P Stomatologie    A 4 

Lékařská fakulta H Stomatologie    A 4 

 

 

 

ad 3) projednání žádosti o udělení státního souhlasu pro Vysokou školu obchodní v Praze, s.r.o. 
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O udělení státního souhlasu požádala Vysoká škola obchodní v Praze, s.r.o., která má být nástupnickou společností Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. Vzhledem k tomu, že dle zákona 

o vysokých školách je oprávnění soukromé vysoké školy získané na základě uděleného státního souhlasu ministerstvem nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce, je nutné, aby 

žadateli – společnosti s ručeným omezením – byl udělen nový státní souhlas a současně i akreditace studijních programů, které bude uskutečňovat. Prakticky se však jedná o změnu právní 

formy fungující soukromé vysoké školy, u níž se zřetelem k ustanovení zákona o vysokých školách (o nepřevoditelnosti státního souhlasu) musí formálně proběhnout řízení  o udělení 

státního souhlasu a akreditace. 

 

Závěr:  

AK shledala v žádosti nedostatky a žádá o jejich odstranění nejpozději do 13. 1. 2015. Do této doby projednávání žádosti přerušuje. 

 

Zdůvodnění: 

AK dospěla k závěru, že je třeba projednání přerušit s ohledem na změny v personálním zabezpečení studijních programů, ke kterým došlo od udělení, respektive prodloužení platnosti 

akreditace. AK žádá, aby žadatel předložil aktuální údaje o zabezpečení všech studijních programů a jejich oborů v rozsahu formulářů C a G žádosti o akreditaci. AK zároveň upozorňuje, 

že u studijních předmětů je třeba uvádět nikoli tzv. garanty, ale vyučující, kteří se reálně budou podílet na výuce. 

 

 

 

ad 4) projednání zprávy o hodnocení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) a děkana Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením jejího předsedy Jiřího Mareše na fakultě, při 

níž proběhla diskuze s vedením fakulty, byla ověřena úroveň obhájených kvalifikačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací a dalších podkladů souvisejících se zajištěním 

zejména vzdělávací a výzkumné činnosti a personálním zabezpečením studijních programů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK. 

 

Závěry 

Akreditační komise konstatuje, že Pedagogická fakulta JU je standardní, dobře fungující fakultou. Struktura studijních programů a oborů je jako celek vyvážená a odpovídá personální 

situaci fakulty. Situace ve výzkumné a tvůrčí činnosti je relativně příznivá, ale bude třeba hledat cesty, jak zlepšit odbornou a tvůrčí činnost i na katedrách „výchov“.  

 

Doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:  

1) Projednat na univerzitní úrovni s ostatními fakultami, které nabízejí studijní obory učitelství, možnosti rozvoje oborových didaktik a spolupráci oborových didaktiků. Dosažené 

výsledky promítnout i do dlouhodobého záměru univerzity. 

2) Projednat na univerzitní úrovni spolu s vedením Přírodovědecké i Pedagogické fakulty JU možnost, aby (při ponechání stávající akreditace pro učitelství matematiky a učitelství 

fyziky pro střední školy na Přírodovědecké fakultě JU) bylo nově akreditováno na Pedagogické fakultě JU studium učitelství matematiky a učitelství fyziky pro střední školy. 

Přitom studium na Přírodovědecké fakultě by se zaměřilo na přípravu učitelů pro gymnázia a víceletá gymnázia, zatímco studium na Pedagogické fakultě JU na učitelství pro 

střední odborné školy a střední odborná učiliště, kde jsou pedagogické problémy složitější. 

3) Zlepšit cizojazyčnou přípravu studentů tak, aby studenti získali dostatečné komunikační dovednosti a mohli v rámci mobility vyjíždět na stáže do zahraničí. V rámci vybraných 

předmětů zařadit některé hodiny v angličtině či němčině. Systematicky doplňovat deponátní knihovny kateder o cizojazyčnou literaturu. 

4) Průběžně sledovat kvalifikační růst pracovníků kateder. Hledat organizační i motivační nástroje tak, aby zvyšování kvalifikace nezůstalo jen v rovině plánů a příslibů, ale skutečně 

se systematicky realizovalo. 

5) Výukové zatížení pracovníků katedry pedagogiky a psychologie je značné a může limitovat kvalitu učitelského studia i neučitelského pedagogického studia. Vedení fakulty by 

mělo hledat cesty k tomu, aby toto pracoviště mírně personálně posílilo. 

 

Závěry k akreditaci studijních programů:  
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1) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace všech bakalářských a magisterských studijních programů a jejich oborů (jejichž akreditace nebyla omezena nebo prodloužena 

pouze na dostudování stávajících studentů) na dobu platnosti 6 let.  

2) Akreditace a prodlužování platnosti akreditace doktorských studijních programů budou pokračovat standardním způsobem, stejně jako projednávání žádostí o akreditace 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.  

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení:  

AK požaduje předložit v červnu 2016 kontrolní zprávu o naplňování závěrů a doporučení a zároveň kontrolní zprávu o situaci v personálním zabezpečení fakulty.  

 

 

 

ad 5) projednání zprávy o hodnocení International ART CAMPUS Prague, s.r.o. 

AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti jednatele, rektora a prorektorky International ART CAMPUS Prague, s.r.o. (IACP). Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané 

sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Vladimíry Dvořákové v sídle vysoké školy, při níž proběhla diskuze s vedením 

IACP, byla ověřena úroveň obhájených kvalifikačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti 

a personálním zabezpečením studijních programů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK. 

 

Závěry:  

IACP v této době prochází výraznou proměnou související s tím, že přešla k jiným majitelům, bylo vyměněno vedení školy a řada pedagogů odešla. Situace je komplikovanější vzhledem 

k tomu, že zároveň jsou uskutečňovány programy akreditované pouze na dostudování stávajících studentů, do nichž se již nepřijímají další uchazeči, a nově akreditované studijní programy. 

Navíc vysoká škola v této chvíli proměňuje svoji orientaci a snaží se rozšířit vzdělávací činnost o činnosti mimo rámec původního uměleckého, resp. uměnovědného zaměření. To vše 

vytváří složitou situaci, kterou by vysoká škola měla koncepčně řešit; k tomu je nutné prohloubit a dopracovat systém vnitřního hodnocení kvality.        
 

Doporučení pro vysokou školu: 

1) Vypracovat systém vnitřního hodnocení kvality školy. Vnitřní hodnocení musí zahrnovat nejen studentské hodnocení, ale také systém hodnocení pedagogických pracovníků, 

související výzkumné a umělecké činnosti a řízení školy. 

2) Věnovat pozornost kvalifikačním pracím, zejména teoretickým částem. Klást větší důraz na náročnost teoretických částí práce a kvalitu oponentských posudků. 

3) Zlepšit personální zabezpečení studijních programů a stabilizovat jej. Personální zabezpečení musí umožňovat stabilitu a rozvoj vysoké školy. 

4) Usilovat o externí granty, zlepšit kvalitu a lépe cílit zaměření publikací na problematiku související se studijními programy. Klást rovněž důraz na realizaci související umělecké 

činnosti. 

5) Dbát na řádné fungování akademických orgánů školy (akademické rady, včetně plnění povinností podle zákona o vysokých školách – schvalování členů komisí pro státní zkoušky). 

       

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

AK požaduje předložit v září 2015 kontrolní zprávu o přijatých opatřeních včetně přehledu aktuálního personálního zabezpečení studijních programů.  

 

 

 

ad 6) projednání vyjádření žadatele o státní souhlas Paneurópske vysoké školy, n.o. 

AK projednala vyjádření Paneurópske vysoké školy, n.o., k nesouhlasnému stanovisku AK k žádosti o akreditaci magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním 

oborem „Právo“ se standardní dobou studia 5 let a o udělení státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola pro právnickou osobu Paneurópská vysoká škola, n.o., 

v rámci správního řízení vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Závěr:  
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AK shledala v žádosti nedostatky a žádá o jejich odstranění nejpozději do 13. 1. 2015. Do této doby projednávání žádosti přerušuje. 

 

Zdůvodnění: 

AK dospěla k závěru, že je třeba projednání přerušit a vyžádat si další doplňující informace, které jsou relevantní pro posouzení skutečností a vydání stanoviska. Zejména je potřeba:  

1) doplnit informace u všech vyučujících o jejich pracovněprávních vtazích u dalších zaměstnavatelů, včetně rozsahu těchto úvazků, a případně doložit závazky, že v případě 

akreditace studijního programu si dotyčné osoby další úvazky jiných zaměstnavatelů sníží, aby u žadatele měli dostatek času k tomu, že budou u žadatele vytvářet standardní 

vysokoškolské prostředí ve smyslu § 1 zákona o vysokých školách, 

2) vyjasnit současné působení žadatele na území ČR, tedy na základě jakého akreditačního rozhodnutí státního orgánu Slovenské republiky byl a dosud je žadatelem uskutečňován 

v ČR na pracovištích v Praze, Brně a Ostravě studijní obor Právo, studijní program Právo, a zda příslušné rozhodnutí státního orgánu Slovenské republiky opravňuje žadatele 

k tomu, aby realizoval studijní obor / program Právo na uvedených pracovištích na území ČR a s obsahovým zaměřením na český právní systém. 

 

 

 

ad 7) diskuse o revizi Standardů a směrnic pro zajištění kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání 

 

Standardy a směrnice pro zajištění kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (tzv. ESG), které se vztahují k vnitřnímu zajišťování kvality v rámci vysokých škol, 

k vnějšímu hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání i k činnosti agentur zajišťujících kvalitu, v současné době procházejí revizí a jejich schválení se předpokládá v květnu 2015 na 

konferenci ministrů školství v Jerevanu. Revize má za cíl učinit standardy jasnějšími, srozumitelnějšími a zároveň lépe uchopitelnými v různých národních kontextech a pro různé typy 

agentur. Při vnějším hodnocení Evropskou asociací pro zajišťování kvality ve vysokém školství (ENQA), které AK podstoupí v roce 2015, bude posuzován soulad AK s revidovanými 

standardy ESG. Standardy nadále kladou důraz na nezávislost akreditačních agentur a s ní spojenou záruku dostatečných zdrojů pro jejich činnost.  

 

Pro jednání ministrů školství v květnu 2015 v Jerevanu jsou připraveny standardy ESG v následující revidované podobě: 

 

Část 1: Standardy pro vnitřní zajišťování kvality v rámci vysokých škol 

1.1 Politika zajišťování kvality – jako součást řízení VŠ za účasti všech skupin stakeholderů 

1.2 Tvorba a schvalování studijních programů – procesy tvorby a schvalování studijních programů, vč. formulace výstupů z učení a zasazení do Evropského kvalifikačního 

rámce 

1.3 Učení, výuka a hodnocení zaměřené na studenty (student-centered) – podpora aktivního zapojení studentů do učebního procesu 

1.4 Přijímání studentů a průběh studia – definovaná a zveřejněná pravidla pro přijímání studentů, průběh studia, uznávání studijních výsledků, podmínky pro úspěšné ukončení 

studia 

1.5 Vyučující – zajištění kvality vyučujících 

1.6 Informační a technické zabezpečení a podpora studujících – dostatečné financování, poskytnutí adekvátní podpory ve studiu 

1.7 Sběr a evidence informací – umožňuje efektivní řízení studijních programů 

1.8 Zveřejňované informace – objektivní, aktuální a přístupné informace o činnosti VŠ 

1.9 Průběžné sledování a pravidelné hodnocení studijních programů – pravidelné revize vedoucí k průběžnému zkvalitňování studijních programů 

1.10 Pravidelné vnější hodnocení kvality – v souladu s částí 2 těchto standardů 

 

Část 2: Standardy pro vnější zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání 

2.1 Využití vnitřního zajišťování kvality – zohlednění efektivity vnitřního hodnocení kvality VŠ 

2.2 Tvorba metod odpovídajících svému účelu – umožňují dosáhnout vytyčených cílů 

2.3 Prováděcí procesy – definované, konsistentní a zveřejněné postupy zajišťování kvality 

2.4 Hodnocení odborníky (peer review) – hodnocení panely expertů s účastí studentů 

2.5 Kritéria pro rozhodování – jasná, zveřejněná a konsistentně uplatňovaná kritéria 
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2.6 Zprávy z hodnocení – zveřejňují se spolu s následným správním úkonem 

2.7 Stížnosti a odvolání – jasně definované postupy opravných prostředků 

 

Část 3: Standardy pro agentury zajišťující kvalitu 

3.1 Činnosti, politiky a procesy pro zajišťování kvality – jasné cíle, činnosti v souladu s částí 2 standardů, zapojení stakeholderů do činnosti agentury 

3.2 Oficiální status – formální uznání agentury příslušnými orgány veřejné moci 

3.3 Nezávislost – nezávislost a autonomie agentury bez vlivu třetích stran (zejména ministerstev a vysokých škol) 

3.4 Tematická analýza – publikace analýz obecných poznatků z vnějšího hodnocení kvality 

3.5 Zdroje – dostatečné finanční a personální zdroje umožňující činnost agentury 

3.6 Vnitřní hodnocení kvality a profesionalita – procesy vnitřního hodnocení agentury 

3.7 Pravidelné vnější hodnocení agentur – nejméně každých 5 let vnější hodnocení souladu agentury s těmito standardy 

 

Závěry: AK již opakovaně upozorňovala, že model činnosti Národního akreditačního úřadu (NAÚ), jak je navržen v připravované novele zákona o vysokých školách, není v souladu 

s evropským standardem nezávislosti a české vysoké školství se vystavuje riziku, že NAÚ nesplní podmínky pro úspěšné vnější hodnocení, a tedy pro členství v asociaci ENQA a pro zapsání 

do seznamu registru akreditačních agentur EQAR. 

 

 

 

ad 8) projednání zpráv o uskutečňování akreditovaných činností 

legenda: Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; Vyžád. – kód 

zasedání AK, na kterém byla kontrolní zpráva vyžádána (pořadí zasedání-rok). 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry AK 

ART & DESIGN 
INSTITUT, s.r.o. 

 Výtvarná umění Bc. Výtvarná tvorba 
a umělecký 
provoz 

 informace o změnách ve 
studijním programu 

AK bere informaci na vědomí a požaduje 
do konce února 2015 předložit rozvrhy na 
letní semestr s aktuálním personálním 
zabezpečením jednotlivých předmětů, 
včetně formulářů G vyučujících. 

CEVRO Institut, 
o.p.s. 

 Hospodářská 
politika a správa 

Bc. Hospodářská 
politika 

02-12 personální zabezpečení 
studijního oboru 

AK požaduje předložit bližší údaje o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v rozsahu formulářů G žádosti o akreditaci 
u všech vyučujících. 

CEVRO Institut, 
o.p.s. 

 Politologie Bc. Politologie a 
mezinárodní 
vztahy 

05-13 změny ve struktuře 
oborů s ohledem na 
ECTS, složení 
státnicových komisí a 
opatření přijatá ke 
zlepšení kvality 
kvalifikačních prací 

AK bere zprávu na vědomí. 

CEVRO Institut, 
o.p.s. 

 Právní specializace Bc. Veřejná správa 05-13 změny ve struktuře 
oborů s ohledem na 
ECTS, složení 
státnicových komisí a 
opatření přijatá ke 
zlepšení kvality 
kvalifikačních prací 

dtto 
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CEVRO Institut, 
o.p.s. 

 Politologie NMgr. Politologie 05-13 změny ve struktuře 
oborů s ohledem na 
ECTS, personální 
zabezpečení, složení 
státnicových komisí a 
opatření přijatá ke 
zlepšení kvality 
kvalifikačních prací 

dtto 

CEVRO Institut, 
o.p.s. 

 Veřejná správa NMgr. Veřejná správa 05-13 změny ve struktuře 
oborů s ohledem na 
ECTS, personální 
zabezpečení, složení 
státnicových komisí a 
opatření přijatá ke 
zlepšení kvality 
kvalifikačních prací 

dtto 
 

ČVUT v Praze Fakulta stavební Stavební 
inženýrství 

Dr. Ekonomika a 
řízení ve 
stavebnictví 

02-12 personální zabezpečení 
doktorského studia, 
úroveň respektovaných 
publikačních výstupů 

AK bere zprávu na vědomí. Personální 
zabezpečení studijního programu bude 
znovu posouzeno při posuzování kontrolní 
zprávy o plnění závěrů a doporučení 
z hodnocení Masarykova ústavu vyšších 
studií Českého vysokého učení 
technického v Praze, kterou si AK 
vyžádala předložit v červnu 2015. AK 
požaduje předložit v souvislosti s kontrolní 
zprávou k Masarykovu ústavu vyšších 
studií aktuální údaje o personálním 
zabezpečení také oboru Ekonomika a 
řízení ve stavebnictví.  

ČVUT v Praze Fakulta strojní Výroba a 
ekonomika ve 
strojírenství 

Bc. Technologie, 
materiály a 
ekonomika 
strojírenství 

04-13 studijní opory pro 
kombinovanou formu 
studia 

AK bere zprávu na vědomí, ale 
doporučuje i nadále věnovat pozornost 
rozvoji studijních opor pro kombinovanou 
formu studia. AK požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení, jejíž předložení si AK 
vyžádala v září 2015, již v červnu 2015 
tak, aby AK mohla posoudit personální 
zabezpečení společně s posuzováním 
kontrolní zprávy o plnění závěrů a 
doporučení z hodnocení Masarykova 
ústavu vyšších studií Českého vysokého 
učení technického v Praze. 

JU v Českých 
Budějovicích 

Pedagogická fakulta Specializace v 
pedagogice 

Bc. Hra na nástroj 
nebo zpěv se 
zaměřením na 
vzdělávání 
(jednooborové) 

04-12 personální zabezpečení AK bere zprávu na vědomí a žádá o 
podání informace o výsledku habilitačního 
řízení, jehož ukončení bylo avizováno na 
prosinec 2014. 
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JU v Českých 
Budějovicích 

Pedagogická fakulta Specializace v 
pedagogice 

Bc. Hudební 
výchova se 
zaměřením na 
vzdělávání 
(dvouoborové) 

04-12 personální zabezpečení AK bere zprávu na vědomí. 

JU v Českých 
Budějovicích 

Přírodovědecká 
fakulta 

Biologie Bc. Biologie pro 
vzdělávání 
(dvouoborové) 

05-12 obsahový standard 
pedagogické, 
psychologické, 
didaktické a praktické 
části přípravy 

AK bere zprávu na vědomí a znovu 
posoudí modul oborově učitelské 
(didaktiky, specifické oborové předměty) a 
obecně učitelské přípravy při reakreditaci 
studijního programu. 

MU v Brně Ekonomicko-správní 
fakulta 

Ekonomické teorie Dr. Ekonomie 04-12 personální zabezpečení 
(včetně osoby garanta) a 
související výzkumná 
činnost 

AK bere zprávu na vědomí a požaduje 
předložit v prosinci 2015 další kontrolní 
zprávu o personálním zabezpečení 
(včetně osoby garanta) a související 
výzkumné činnosti ve vztahu k oboru 
Ekonomie, která bude obsahovat 
specifikaci konkrétních výstupů výzkumné 
a publikační činnosti a konkrétních 
kvalifikačních charakteristik garanta, členů 
oborové rady, přednášejících a školitelů 
v rozsahu formulářů G žádosti o 
akreditaci. 

MU v Brně Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

NMgr. Aplikovaná 
sportovní 
edukace 
bezpečnostních 
složek 

03-12 úpravy studijního plánu AK bere zprávu na vědomí. 

MU v Brně Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

Bc. Management 
sportu 

01-14 
(05-12) 

doložit konkrétní 
informace o 
kvalifikačních posunech; 
vysvětlit, zda publikace 
pracovníku ESF MU, 
kteří vyučují na FSpS 
MU, nějak souvisejí s 
managementem sportu; 
předložit přehled 
publikací pracovníků 
Katedry společenských 
věd a managementu 
sportu FSpS MU za 
poslední dva roky a 
jasně uvést, jak si 
fakulta představuje 
zlepšení tvůrčí a 
publikační činnosti v 
rámci spolupráce s ESF 

AK požaduje doplnit kontrolní zprávu o G 
formuláře vyučujících z oblasti 
managementu. 



 40  

MU a s Nottingham 
Trennt University 

MU v Brně Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

NMgr. Management 
sportu 

01-14 
(05-12) 

doložit konkrétní 
informace o 
kvalifikačních posunech; 
vysvětlit, zda publikace 
pracovníku ESF MU, 
kteří vyučují na FSpS 
MU, nějak souvisejí s 
managementem sportu; 
předložit přehled 
publikací pracovníků 
Katedry společenských 
věd a managementu 
sportu FSpS MU za 
poslední dva roky a 
jasně uvést, jak si 
fakulta představuje 
zlepšení tvůrčí a 
publikační činnosti v 
rámci spolupráce s ESF 
MU a s Nottingham 
Trennt University 

AK požaduje doplnit kontrolní zprávu o G 
formuláře vyučujících z oblasti 
managementu a o konkrétních vědeckých 
projektech z oboru managementu sportu.  

Metropolitní 
univerzita Praha, 
o.p.s. 

 Mezinárodní 
teritoriální studia, 
International 
Territorial Studies 

NMgr. Anglofonní 
studia, 
Anglophone 
Studies 

05-12 personální zabezpečení 
studijního oboru 

AK bere zprávu na vědomí.  

Metropolitní 
univerzita Praha, 
o.p.s. 

 Mezinárodní 
teritoriální studia 

NMgr. Asijská studia a 
mezinárodní 
vztahy 

05-12 personální zabezpečení 
studijního oboru 

AK bere zprávu na vědomí. 

Moravská vysoká 
škola Olomouc, 
o.p.s. 

 Ekonomika a 
management 

Bc. Management a 
ekonomika ve 
veřejném 
sektoru, 
Podniková 
ekonomika a 
management, 
Podnikové 
informační 
systémy 

 informace o změnách ve 
studijním programu 

AK bere informaci na vědomí. 

OU v Ostravě Lékařská fakulta Specializzazione in 
sanita pubblica 

Bc. Fisioterapia (v 
italském jazyce 
ve švýcarském 
Luganu) 

 informace o rozšíření 
personálního 
zabezpečení 

AK bere zprávu na vědomí, upozorňuje 
však, že podoba předložené zprávy 
neodpovídá standardům. AK žádá, aby v 
budoucnu byly zprávy podávány ve 
standardní formě. 
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OU v Ostravě Pedagogická fakulta Specializace v 
pedagogice 

Bc. Sociální 
pedagogika 

04-12 studijní opory pro 
kombinované studium 

AK konstatuje nedostatky podle § 85 odst. 
1 zákona o vysokých školách a požaduje 
zjednání nápravy. Studijní opory pro 
kombinované studium dosud nebyly 
zpracovány v rozsahu jedné třetiny 
studijních předmětů, v druhém roce 
uskutečňování studijního programu by 
měly být studijními oporami zabezpečeny 
dvě třetiny předmětů. AK požaduje 
předložit kontrolní zprávu o odstranění 
uvedených nedostatků do konce září 
2015. 

OU v Ostravě Pedagogická fakulta Specializace v 
pedagogice 

Bc. Učitelství 
odborných 
předmětů 

05-13 personální zabezpečení 
studijního oboru, 
publikační činnost 
pracoviště 

AK požaduje předložit bližší údaje o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v rozsahu formulářů G žádosti o akreditaci 
u všech vyučujících. 

OU v Ostravě Pedagogická fakulta Učitelství pro 
střední školy 

NMgr. Učitelství 
odborných 
předmětů 

04-12 odstranění disproporcí 
mezi obsahem studijních 
předmětů a 
doporučenou  
literaturou a 
v zastoupení 
pedagogicko-
psychologických témat, 
personální zabezpečení 

dtto 

Soukromá vysoká 
škola ekonomická 
Znojmo, s.r.o. 

 Ekonomika a 
management 

Bc. Ekonomika 
veřejné správy 
a sociálních 
služeb 

04-13 personální zabezpečení, 
publikační činnost 
garanta a vyučujících, 
úprava předmětů SZZ 

Z předložené kontrolní zprávy není zřejmé 
aktuální personální zabezpečení. AK 
požaduje předložit bližší údaje o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v rozsahu formulářů  G žádosti o 
akreditaci u všech vyučujících a aktuální 
údaje o studijním plánu v rozsahu 
formuláře C.  

Soukromá vysoká 
škola ekonomická 
Znojmo, s.r.o. 

 Ekonomika a 
management 

Bc. Marketing a 
management 

04-13 personální zabezpečení, 
publikační činnost 
garanta a vyučujících, 
rozvoj opor pro 
kombinovanou formu 

dtto 

Soukromá vysoká 
škola ekonomická 
Znojmo, s.r.o. 

 Ekonomika a 
management 

Bc. Účetnictví a 
finanční řízení 
podniku 

04-13 personální zabezpečení, 
publikační činnost 
pracoviště, rozvoj opor 
pro kombinovanou formu 

dtto 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Specializace v 
pedagogice 

Bc. Náboženská 
výchova 

04-12 personální zabezpečení 
studijního oboru 

AK bere zprávu na vědomí a doporučuje 
posílit personální zabezpečení studijního 
oboru ještě alespoň o jednoho 
habilitovaného pracovníka nebo 
minimálně pracovníka s Ph.D. AK 
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požaduje předložit další kontrolní zprávu o 
personálním růstu a personálním 
zabezpečení studijního oboru v prosinci 
2016. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Specializace v 
pedagogice 

Bc. Ruský jazyk se 
zaměřením  
na vzdělávání 

04-12 publikační činnost a 
kvalifikační růst 
pracoviště 

AK konstatuje, že došlo k mírnému 
zlepšení v kvalifikačním růstu a publikační 
činnosti, ale stav je třeba zlepšovat i 
nadále. AK požaduje předložit další 
kontrolní zprávu o publikační činnosti a 
kvalifikačním růstu pracoviště, zejména 
mladších akademických pracovníků 
v lednu 2016.  

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
střední školy 

NMgr. Učitelství pro 
střední školy – 
ruský jazyk a 
literatura 

04-12 publikační činnost a 
kvalifikační růst 
pracoviště 

dtto 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Specializace v 
pedagogice 

Bc. Výtvarná tvorba 
se zaměřením 
na vzdělávání 

04-12 personální zabezpečení 
studijního oboru, 
umělecká činnost 
pracoviště 

AK bere zprávu na vědomí. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
střední školy 

NMgr. Učitelství pro 
střední školy – 
výtvarná 
výchova 

04-12 personální zabezpečení 
studijního oboru, 
umělecká činnost 
pracoviště 

AK bere zprávu na vědomí. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
střední školy 

NMgr. Učitelství pro 
střední školy – 
tělesná 
výchova 

04-12 publikační činnost a 
kvalifikační růst 
pracoviště 

AK bere zprávu na vědomí. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

Mgr. Učitelství pro 2. 
stupeň 
základních škol 
- základy 
techniky 
(dvouoborové) 

02-13 personální zabezpečení 
oborové části 

AK požaduje předložit bližší údaje o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v rozsahu formulářů G žádosti o akreditaci 
u všech vyučujících oborové části 
studijního oboru. 

U Pardubice Fakulta chemicko-
technologická 

Farmakochemie a 
medicinální 
materiály 

Bc. Farmakochemie 
a medicinální 
materiály 

04-13 personální zabezpečení 
studijního oboru 

AK požaduje předložit bližší údaje o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v rozsahu formulářů G žádosti o akreditaci 
u všech vyučujících. AK dále upozorňuje, 
že obsah studijního předmětu Základy 
farmaceutické technologie neodpovídá 
standardnímu pojetí tohoto předmětu na 
farmaceutických fakultách. AK doporučuje 
změnu názvu předmětu Základy 
farmaceutické technologie tak, aby lépe 
odrážel náplň předmětu, např. Výroba 
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farmaceutických substancí.  

Unicorn College, 
s.r.o. 

 Ekonomika a 
management, 
Economics and 
Management 

Bc. Ekonomika a 
management, 
Economics and 
Management 

03-14 přehled personálního 
zabezpečení a rozvrh (s 
uvedením jmen 
vyučujících) na aktuální 
semestr 

AK bere zprávu na vědomí a požaduje 
předložit další kontrolní zprávu 
s přehledem personálního zabezpečení a 
rozvrhem (s uvedením jmen vyučujících 
jednotlivých předmětů) na letní semestr do 
konce února 2015. 

Unicorn College, 
s.r.o. 

 Systémové 
inženýrství a 
informatika, 
System 
Engineering and 
Informatics 

Bc. Informační 
technologie, 
Information 
Technologies 

03-14 přehled personálního 
zabezpečení a rozvrh (s 
uvedením jmen 
vyučujících) na aktuální 
semestr 

dtto 

Unicorn College, 
s.r.o. 

 Systémové 
inženýrství a 
informatika, 
System 
Engineering and 
Informatics 

Bc. Management 
ICT projektů, 
ICT Project 
Management 

03-14 přehled personálního 
zabezpečení a rozvrh (s 
uvedením jmen 
vyučujících) na aktuální 
semestr 

dtto 

Univerzita Jana 
Amose 
Komenského 
Praha, s.r.o. 

 Pedagogika NMgr. Andragogika 01-14 personální zabezpečení 
(přehled vyučujících a 
jejich výuky), počet 
studentů (přijatých i 
studujících ve vyšších 
ročnících) 

AK požaduje předložit bližší údaje o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v rozsahu formulářů G žádosti o akreditaci 
u všech vyučujících a rozvrhy na letní 
semestr s uvedením vyučujících 
jednotlivých předmětů do konce února 
2015. 

Univerzita Jana 
Amose 
Komenského 
Praha, s.r.o. 

 Specializace v 
pedagogice 

Bc. Vzdělávání 
dospělých 

01-14 personální zabezpečení 
(přehled vyučujících a 
jejich výuky), počet 
studentů (přijatých i 
studujících ve vyšších 
ročnících) 

AK požaduje předložit bližší údaje o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v rozsahu formulářů G žádosti o akreditaci 
u všech vyučujících a rozvrhy na letní 
semestr s uvedením vyučujících 
jednotlivých předmětů do konce února 
2015. 

Univerzita Jana 
Amose 
Komenského 
Praha, s.r.o. 

 Teorie a dějiny 
divadla, filmu a 
masmédií 

Bc. Scénická a 
mediální studia 

01-14 personální zabezpečení 
studijního programu, 
rozvrhy na zimní 
semestr 

AK bere zprávu na vědomí a doporučuje 
nadále věnovat personálnímu 
zabezpečení zvýšenou pozornost.  

UK v Praze Přírodovědecká 
fakulta 

Geografie NMgr. Kartografie a 
geoinformatika 
(jednooborové) 

04-12 odstranění nedostatků 
podle § 85 odst. 1 ZVŠ – 
personální zabezpečení 
a odborný růst 
vyučujících 

AK bere zprávu na vědomí a konstatuje, 
že publikační a grantová činnost 
pracoviště i jednotlivých vyučujících se 
zlepšila. 

UP v Olomouci Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství 
německého 
jazyka pro 2. 

03-14 
(01-13) 

garant studijního oboru, 
aktuální studijní plán, 
studijní opory pro 

AK upozorňuje na nízkou publikační 
činnost garanta v posledních letech a jeho 
významný úvazek v zahraničí. Garant ve 
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stupeň ZŠ kombinované studium studijním oboru vyučuje blokově. AK 
požaduje vyřešit otázku garanta a 
předložit další kontrolní zprávu o řešení 
otázky garanta a formuláře G žádosti o 
akreditaci vyučujících všech předmětů 
z oblasti germanistiky do 31.1.2015. U 
některých klíčových předmětů chybí 
studijní opory (Didaktika II, Aktivační 
metody, Literatura pro děti a mládež) a u 
některých předmětů jsou opory slabší 
kvality. AK požaduje předložit kontrolní 
zprávu o kvalitě distančních opor pro 
kombinovanou formu studia v červnu 
2015. 

VŠE v Praze 
+ VOŠ informačních 
studií v Praze 

Fakulta informatiky a 
statistiky 

Aplikovaná 
informatika 

Bc. Podnikové 
informační 
systémy 

 informace o změnách ve 
studijním programu 

AK bere informaci na vědomí. 

VŠE v Praze Fakulta 
mezinárodních vztahů 

Mezinárodní 
ekonomické vztahy 

Dr. Evropská studia  informace o změnách ve 
studijním programu – 
změna garanta 

AK bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomie a 
managementu, 
o.p.s. 

 Ekonomika a 
management 

Bc. Komunikace a 
lidské zdroje 

04-14 vyjádření k požadavku 
AK  

AK bere vyjádření na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomie a 
managementu, 
o.p.s. 

 Ekonomika a 
management 

Bc. Marketing 04-14 vyjádření k požadavku 
AK 

AK bere vyjádření na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomie a 
managementu, 
o.p.s. 

 Ekonomika a 
management 

NMgr. Management 
firem 

04-14 vyjádření k požadavku 
AK 

AK bere vyjádření na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomie a 
managementu, 
o.p.s. 

 Ekonomika a 
management, 
Economics and 
Management 

Bc. Podniková 
ekonomika, 
Business 
Economics 

04-14 vyjádření k požadavku 
AK 

AK bere vyjádření na vědomí. 

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

 Ekonomika a řízení 
v dopravě a spojích 

Bc. Letový provoz 04-12 personální 
zabezpečení 
studijního oboru 

AK vzhledem k personálním  změnám na 
vysoké škole požaduje do 13.1.2015 
předložit informace o aktuálním 
personálním zabezpečení studijního oboru 
vyučujícími v rozsahu formulářů C a G 
žádosti o akreditaci. 

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

 Ekonomika a řízení 
v dopravě a spojích 

Bc. Služby letecké 
dopravy 
v cestovním 

04-13 personální 
zabezpečení 
studijního oboru 

dtto 
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ad 9) zahájení nových hodnocení 

AK zahajuje hodnocení  

 Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s.r.o. 

 

 

 

ad 10) změny ve složení pracovních skupin 

účelové pracovní skupiny 

hodnocení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s.r.o. 

Účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Iva Stuchlíková – předsedkyně, Josef Fusek, Svatava Raková, Jan Roda, Jiří Mareš (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity 

Karlovy v Praze), Tomáš Urbánek (Psychologický ústav AV ČR). 

 

 

 

ad 11) různé 

 národní kulaté stoly k problematice přípravy učitelů 
Zástupci AK se zúčastnili kulatých stolů k problematice přípravy učitelů, které uspořádalo MŠMT. V hlavním příspěvku Iva Stuchlíková upozornila na klíčové problémy pregraduální 

přípravy učitelů na vysokých školách, kterým by MŠMT mělo vyrovnat pozornost a jejichž řešením by se mělo prioritně zabývat. V oblasti je několik zásadních rizikových faktorů, které 

vyvolají v blízké budoucnosti závažné problémy, pokud nebudou včas řešeny (od chaotizace systému vzdělávání učitelů, jeho redukci jen na ekonomicky výhodné obory, až po nedostatek 

ruchu 

Vysoká škola 
regionálního 
rozvoje, s.r.o. 

 Bezpečnostní 
management v 
regionech 

Bc.  04-13 publikační činnost, 
personální 
zabezpečení 
studijního programu, 
ucelená sada 
studijních opor pro 
kombinované studium 

AK bere zprávu na vědomí. AK požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení a publikační činnosti 
vyučujících ve vztahu k vyučovaným 
předmětům v prosinci 2015.   

VUT v Brně Fakulta podnikatelská Ekonomika a 
management 

Dr. Podnikové 
finance 

04-11 související výzkumná 
činnost a personální 
zabezpečení 

AK bere zprávu na vědomí a doporučuje, 
aby garant studijního oboru byl zároveň 
členem oborové rady. 

VUT v Brně Fakulta podnikatelská Ekonomika a 
management 

Dr. Řízení a 
ekonomika 
podniku 

04-11 související výzkumná 
činnost a personální 
zabezpečení 

AK bere zprávu na vědomí. 

ZU v Plzni Fakulta 
zdravotnických studií 

Specializace ve 
zdravotnictví 

Bc. Ergoterapie 02-14 úvazky garanta 
studijního oboru 

AK bere zprávu na vědomí. 

ZU v Plzni Fakulta 
zdravotnických studií 

Specializace ve 
zdravotnictví 

Bc. Fyzioterapie 02-14 úvazky garanta 
studijního oboru 

dtto 
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kvalifikovaných učitelů). Aktivity MŠMT vůči vysokým školám připravujícím učitele se nesmějí omezovat jen na standardní činnosti, které skupina pro vysoké školství a výzkum MŠMT 

(tzv. skupina 3) vykazuje vůči všem vysokým školám. MŠMT je uznávacím orgánem pro pedagogická povolání a jako takové nese zodpovědnost za přípravu učitelů. MŠMT by se mělo 

vysokoškolské přípravě učitelů, její koncepci a kvalitě věnovat pozornost v celé šíři svých činností (na úrovni všech svých relevantních skupin). 

 

MŠMT musí v krátkodobém horizontu vyřešit následující priority: 

1) stanovení standardu učitele (případně i dalších pedagogických profesí) – v první fázi není nezbytné jeho uzákonění nebo vtělení do jiného právního předpisu, je však nezbytné, aby 

MŠMT standard přijalo a doporučilo ho respektovat, 

2) dokončení kariérního systému pedagogických pracovníků, 

3) zřízení systémového rezortního výzkumu určeného vysokým školám, které realizují studijní programy učitelství – jehož prostřednictvím by bylo možné získávat granty na 

didaktický výzkum, 

4) zohlednění společenské potřebnosti studijních programů „učitelství“ při financování per capita (bez tohoto zohlednění hrozí zánik ekonomicky náročných oborů na pedagogických 

fakultách – jedná se zejména o hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu a přírodovědné obory). 

 

 změna názvu fakulty Univerzity obrany v Brně 

Univerzita obrany v Brně (UO) změnila název Fakulty ekonomiky a managementu na Fakultu vojenského leadershipu. Rektor UO informoval AK o změně a o důvodech, které k tomu UO 

vedly. 

Závěry: AK nepovažuje změnu za vhodnou. Název fakulty musí srozumitelně vyjadřovat její odborné zaměření. Fakulta vojenského leadershipu má v současnosti akreditovány studijní 

programy z oblasti ekonomiky a managementu a tomu převážně odpovídá její výzkumná a tvůrčí činnost. Použití názvu „vojenský leadership“ není vhodné ani z lingvistického hlediska, 

neboť se jedná o hybridní tvar, který nemá oporu v české terminologické tradici. 

 

 podnět ke změnám v obsahu magisterského studijního programu Demografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze 

AK na základě podnětu prověřila změny obsahu studia navazujícího magisterského studijního programu Demografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Provedené úpravy byly 

provedeny se snahou o řešení často velmi rozdílné úrovně znalostí studentů, kteří přicházejí do navazujícího studia z různých bakalářských studijních programů, formou korekvizit. Zvolený 

způsob úpravy studijního plánu však nebyl zveřejněn včas, tj. v dostatečném předstihu před termínem přijímacích zkoušek, ale až před začátkem semestru, navíc došlo k výrazné změně 

kreditového ohodnocení diplomového projektu (ze 45 na 25 kreditů), aniž by byla změněna náročnost tohoto předmětu. Provedená úprava studijního plánu tedy nerespektuje základní 

princip kreditového hodnocení, tj. že počet kreditů odpovídá studijní náročnosti daného předmětu. Dalším zjištěným nedostatkem je skutečnost, že přijímací zkoušky se překrývají 

s předměty, jejichž splnění je formou korekvizit požadováno v rámci magisterského studia.   

Závěry: AK požaduje, aby Přírodovědecká fakulta UK v Praze předložila v lednu 2015 kontrolní zprávu o způsobu odstranění těchto nedostatků, a doporučuje, aby tyto změny byly 

provedeny v dostatečném předstihu před přijímacími zkouškami pro akademický rok 2015/2016. 

 

 změny na vysoké škole Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 
AK obdržela z veřejných zdrojů informaci o záměru na změnu místa, kde bude uskutečňována vzdělávací činnosti vysoké školy Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických 

a společenských věd, s.r.o. (VŠPSV) a o působení garanta studijního programu na vysoké škole v zahraniční. 

Závěry: AK žádá VŠPSV, aby předložila informaci o místně uskutečňování studijního programu a jeho informačním zabezpečení. Dále žádá o předložení aktuálního stavu personálního 

zabezpečení studijního programu v rozsahu požadavků formulářů C a G žádosti o akreditaci. 

 

 informace k předkládání kontrolních zpráv 
AK doporučuje, aby vysoké školy pro předkládání kontrolních zpráv o personálním zabezpečení studijních programů využívaly formuláře C a G žádosti o akreditaci.  

 

 příští zasedání AK 

Příští zasedání AK se bude konat 2. – 4. února 2015. 
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Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava – Fakulta 
stavební 

        

Stavební inženýrství reakr. Bc. P 4 Správa majetku a provoz budov Česky  
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

 

 

 


