Metodiky NAU
Sněm RVŠ 23.2.2017

• Jednání pracovních komisí legislativní, pro
strategie a rozvoj a členů Předsednictva RVŠ ve
dnech 7. února, 9. února, 10. února a 14.
února 2017.
• Výstupy z jednání komisí byly zaslány členům
Rady VŠ.
• Celkem cca 100 připomínek

Potlačení odborníků z praxe:
• nutnost Mgr. vzdělání (i když na pozici mimořádného
profesora toto odborník mít nemusí)
• Ztížení možnosti vést kvalifikační práce (PP, min Mgr.
vzdělání - Je nepřípustné, aby kvalifikační práce vedli
vedoucí s pouze bakalářským stupněm dosaženého
vzdělání).
• Formulace: Praktická výuka je v relevantních
případech uskutečňována ve spolupráci s praxí.
• Další formy spolupráce s praxí zahrnují mimo jiné
zapojení odborníků z praxe do výuky v rozsahu
nezbytném pro dosažení profilu absolventa.
•

Akreditace studijních programů –
konzervace stavu
• Posuzuje se, zda je studijní program v souladu se
zaměřením tvůrčí činnosti vysoké školy, či zda se
jedná o studijní program, který vybočuje ze
zaměření dosavadně realizované tvůrčí činnosti.
• Formulace konzervuje stávající působnost
vysokých škol. Je snad důležité, že odpovídající
tvůrčí činnost vysoká škola má, proč posuzovat
vybočení z dosavadně realizované tvůrčí
činnosti?

U každého studijního programu
granty?
3.5., 3.6. : Z hlediska doby tvůrčí, resp. vědecké a
umělecké činnosti je vyžadováno, aby na vysoké škole,
resp. součásti vysoké školy, pokud je studijní program
uskutečňován na součásti,
…
• u magisterského akademicky zaměřeného studijního
programu jsou trvale nebo téměř trvale v uplynulých 5
letech řešeny externí výše uvedené granty a projekty.
• Opravdu máme v ČR TOLIK grantů a projektů, aby tuto
podmínku mohl splňovat každý SP? Mělo by to
splňovat pracoviště/součást, ale ne pro každý SP
samostatně…

Institucionální akreditace X akreditace
SP NAU – proč takový rozdíl?
• institucionální akreditace = oprávnění vysoké školy vnitřním
procesem schvalovat navrhované studijní programy
• pravomoc z NAU přechází na vysokou školu = při posuzování žádosti
o udělení tohoto oprávnění by mělo být po vysoké škole
vyžadováno toliko to, co je rozhodující při schvalování studijních
programů ze strany NAU. NAU ale vyžaduje pro získání
institucionální akreditace mj. věci, které nevyžaduje při akreditaci
SP ani on sám.
• Příkladmo: zápisy z jednání orgánů vysoké školy, kde tyto nemusí
být ani veřejné a mnohdy mohou obsahovat citlivé informace, které
nikterak nesouvisí s problematikou schvalování studijních programů
- např. se jedná o zápisy z kolegia rektora, kolegia děkana. Je také
otázkou proč NAU vyžaduje např. zápisy a usnesení z jednání etické
komise, rady pro vnitřní hodnocení atd. Toto při žádné žádosti o
akreditaci SP sám NAU po žadateli nevyžaduje.

Ingerence do samosprávy vysokých
škol
• Ingerence NAU do personálního obsazování orgánů - etická
komise, RVH
• rektor a akademický senát se má NAU zodpovídat při
obsazení RVH a popisovat, jak dospěl k výběru konkrétních
členů. (Zákon takovou povinnost nikde nestanoví, nestanoví
ji ani Standardy.)
• NAU nad rámec zákona nutí vysoké školy upravit složení
těchto orgánů (např. povinný externista v RVH? ), či má
tendenci ingerovat do počtu osob v těchto orgánech
(posuzuje velikost RVH ve vztahu k velikosti školy, nikde
však není v zákoně tento počet uveden a neuvádí jej ani
samotný NAU). To vše navíc v okamžiku, kdy většina škol již
provedla registraci nových statutů, které již obsahují
závazné počty a mnohdy i složení RVH.

Ingerence do tvorby vnitřních předpisů
• NAU dále požaduje popis procesu tvorby
předpisů, přitom tato je mnohdy stanovena
zákonem (např. strategický záměr – předkládá
rektor, projednává vědecká rada, schvaluje
akademický senát a správní rada).
• Tvorba vnitřních předpisů a vnitřních norem je
výsostným projevem samosprávy a autonomie
vysokých škol, který by neměl podléhat
jakýmkoli přímým či nepřímým zásahům ze
strany NAU.

Institucionální akreditace - zával
byrokracií. Její oprávněnost?
• NAU vyžaduje doložení velkého množství indikátorů a
dat bez toho, aby obhájil jejich potřebnost.
• vysoká škola má např. dokládat, jakým způsobem je
vnitřně rozdělován rozpočet či jaké má kontrolní
mechanismy hospodaření. Vysoká škola přitom
každoročně podrobuje své hospodaření auditu a ze
zákona nemůže hospodařit deficitně. Vnitřní
přerozdělení prostředků součástem je pak autonomií
každé vysoké školy.
• Proč tyto údaje NAU vyžaduje a jak s nimi bude
pracovat?

Institucionální akreditace - zával
byrokracií. Její oprávněnost?
• dokladování vybavení stovek učeben a celého
knižního fondu?
• dokládání postupů při zadávání veřejných
zakázek vysokou školou. Jakou roli pro
schvalování studijních programů hrají pravidla
zadávání veřejných zakázek?

MŠMT X NAU – dva úřady, dva
pohledy?
• Např. za strategický záměr je odpovědné MŠMT, se
kterým musí VŠ tento projednávat a každoročně jej
v součinnosti s MŠMT aktualizovat. Přesto se NAU staví
do role jakéhosi superarbitra, když hodlá posuzovat
„relevantnost“ strategického záměru.
• NAU má tendenci revokovat či znovu přehodnocovat
přijatá rozhodnutí jiné organizační složky státu – to pro
vysoké školy znamená nejistotu a zpochybnění
relevantních partnerů pro jednání.

USNESENÍ RVŠ:
Sněm Rady VŠ bere na vědomí Legislativní informace
přednesené JUDr. Hodulíkem. Sněm Rady VŠ schvaluje
připomínky Rady VŠ zaslané NAÚ k jednotlivým
metodikám akreditace. Sněm Rady VŠ vyjadřuje
znepokojení nad obsahem metodik pro akreditaci,
zejména nad nadměrnou administrativní náročností a
přílišnou ingerencí NAU do samosprávy vysokých škol, a
žádá NAU o jejich přepracování ve smyslu připomínek
vznesených RVŠ.

