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Zápis ze 4. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu  

konaného dne 26. dubna 2018 

 

 

Přítomni: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda), JUDr. Ivan 

Barančík (místopředseda), MUDr. Josef Fontana, prof. Libor Grubhoffer, doc. Iva 

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

prof. Jindřich Petruška, prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr 

Omluveni: prof. Dušan Lužný, Radek Špicar, M.Phil. 

Hosté: doc. Jitka Němcová (ČKR), PhDr. Ingeborg Radok Žádná (RVŠ) – při projednávání 

bodů 4 a 5 nebyli hosté přítomni 

 Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Eva Hajduková, PhDr. Petr Novák, PhDr. Jiří 

Smrčka, Mgr. Dita Tarbajová, PhDr. Petr Tvrdý, Martina Vidláková, MSc. – při 

projednávání bodů 4 a 5 přítomen pouze zapisovatel a osoba pověřená sepsáním 

protokolu o hlasování 

 

 

Ad 1 Zahájení a schválení programu 

 

Předseda NAÚ prof. Labík zahájil jednání a přivítal přítomné na čtvrtém řádném zasedání Rady NAÚ 

v roce 2018. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:  

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Metodický materiál k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací 

3. Záměr změny statutu NAÚ 

4. Správní řízení 

5. Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech 

6. Různé 

 

 Usnesení č. 76/2018: 

Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání. 

Přítomni (P): 13   Kvorum (K): 7 Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 

Ad 2  Metodický materiál k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací 

 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek představil návrh metodického materiálu k informační povinnosti 

vysokých škol s institucionální akreditací. Materiál upravuje informační povinnost vztahující se ke 

studijním programům, které si vysoká škola schválí na základě oprávnění vyplývajícího 

z institucionální akreditace, a poskytování informací potřebných pro činnost NAÚ. RNDr. Jelínek 

zdůraznil, že takto získané informace o studijních programech budou využívány k naplňování 

Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů a vysoké školy tedy nebudou muset 

tyto informace do registru samostatně zadávat. Dále shrnul hlavní změny, ke kterým v předkládaném 

materiálu došlo oproti původnímu návrhu, a to zejména na základě připomínek orgánů reprezentace 

vysokých škol a Ministerstva školství. O návrhu metodického materiálu proběhla diskuse, v rámci 
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které přítomní zástupci orgánů reprezentací vyjádřili souhlas s předloženým vypořádáním 

připomínek. 

 

 Usnesení č. 77/2018: 

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

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), navržené postupy a metody 

týkající se informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací. 

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

Schváleno. 

 

 

Ad 3  Záměr změny Statutu NAÚ 

 

Předseda NAÚ prof. Labík informoval přítomné o záměru změny Statutu NAÚ, který vychází 

z dosavadních zkušeností  z vlastní praxe NAÚ. Pracovní návrh změny Statutu je Radě NAÚ 

předkládán k předběžné diskusi a připomínkám a následně bude projednán s orgány reprezentace 

vysokých škol a předložen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V konečném kroku Statut 

NAÚ schvaluje vláda na návrh Rady NAÚ.  

 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek shrnul navrhované úpravy, jejichž cílem je zejména umožnit 

flexibilnější a efektivnější vedení Seznamu hodnotitelů, sestavování hodnoticích komisí z osob 

zapsaných do Seznamu hodnotitelů i činnost hodnoticích komisí.  

 

V následné obšírné diskusi členové Rady přivítali záměr změny Statutu a upozornili na problémy, 

s nimiž se NAÚ při sestavování hodnoticích komisí a využívání Seznamu hodnotitelů potýká. 

V diskusi zazněla také prosba o pokračování spolupráce orgánů reprezentace vysokých škol při 

naplňování Seznamu hodnotitelů a kladné hodnocení dosavadní činnosti mnohých hodnotitelů, 

včetně studentů v hodnoticích komisích. 

 

 

Ad 4 Správní řízení 

 

Bod programu uvedl a řídil předseda NAÚ prof. Labík. 

 

a) Rada NAÚ se zabývala žádostmi o udělení akreditace studijním programům. Dané žádosti byly 

předloženy hodnoticím komisím k posouzení. Na základě stanovisek hodnoticích komisí 

vypracovali zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy.. Zprávy zpravodajů i závěry 

hodnoticích komisí se shodovaly v návrhu akreditaci udělit. Následně byly vysoké školy 

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

Z dotčených vysokých škol tak učinila České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení 

technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Po projednání předložených materiálů 

a obšírné diskuzi k předloženým vyjádřením vysokých škol Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí 

ve věci jednotlivých, níže uvedených, žádostí o akreditaci. 

 

 Usnesení č. 78/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Krajinářská architektura se 

standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona  

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

školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus, pro 
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uskutečňování Fakultou architektury Českého vysokého učení technického v Praze na dobu  

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 79/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Krajinářská 

architektura se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu 

§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Architektura 

a urbanismus, pro uskutečňování Fakultou architektury Českého vysokého učení technického 

v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 80/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a 3  

a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  

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

prodlužuje platnost akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu 

Electrical Engineering and Computer Science se standardní dobou studia 3 roky formou studia 

prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  

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

vzdělávání Elektrotechnika, Energetika a Informatika pro uskutečňování Fakultou 

elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 81/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřeným navazujícím magisterským studijním programům Elektronika  

a komunikace a Electronics and Communications se standardní dobou studia 2 roky formou 

studia prezenční, zařazeným ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  

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

do oblasti vzdělávání Elektrotechnika pro uskutečňování Fakultou elektrotechnickou Českého 

vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 13   K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 1 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 82/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřeným navazujícím magisterským studijním programům Otevřená informatika  

a Open Informatics se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční, zařazeným ve 
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smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Informatika pro 

uskutečňování Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 13   K: 7  Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 2 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 83/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Energetika  

a procesní inženýrství se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční 

a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  

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

do oblastí vzdělávání Energetika a Strojírenství, technologie a materiály pro uskutečňování 

Fakultou strojní Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 10 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat údaje o počtu kontaktních 

hodin výuky v kombinované formě studia a doplnění seznamu doporučené literatury pro 

kombinovanou formu studia. Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. dubna 

2020. 

 

 Usnesení č. 84/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

doktorským studijním programům Aplikovaná mechanika a Applied Mechanics se standardní 

dobou studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona 

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

školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie  

a materiály pro uskutečňování Fakultou strojní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od 

nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 85/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

doktorskému studijnímu programu Průmyslové inženýrství se standardní dobou studia 4 roky 

formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., 

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

pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály pro 

uskutečňování Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci na dobu 10 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 
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 Usnesení č. 86/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Chemie a chemické technologie se 

standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu 

§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie pro 

uskutečňování Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně na dobu 10 let od nabytí 

právní moci rozhodnutí. 

P: 10  K: 6  Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 87/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Chemie a technologie materiálů se 

standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu 

§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie pro 

uskutečňování Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně na dobu 10 let od nabytí 

právní moci rozhodnutí. 

P: 10  K: 6  Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 88/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Chemie a technologie ochrany 

životního prostředí se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, 

zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání 

Chemie pro uskutečňování Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně na dobu  

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 89/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

doktorskému studijnímu programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí se 

standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu 

§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Chemie pro 

uskutečňování Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně na dobu 10 let od nabytí 

právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 
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 Usnesení č. 90/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Chemie a technologie potravin se 

standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu 

§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Chemie a Potravinářství 

pro uskutečňování Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně na dobu 10 let od 

nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o posílení předmětů s technologickým 

zaměřením ve studijním programu a provedených úpravách v řazení předmětů ve studijním plánu 

tak, aby byla dodržena jejich logická návaznost. Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní 

zprávy do 31. prosince 2018. 

 

 Usnesení č. 91/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Mezinárodní 

ekonomika a obchod se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční, zařazenému ve 

smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Ekonomické 

obory pro uskutečňování Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně na dobu 

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ doporučuje vysoké škole věnovat zvýšenou pozornost odbornému zaměření 

publikační činnosti vyučujících a typu jejich publikací.  

 

 Usnesení č. 92/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Fyzikální inženýrství  

a nanotechnologie se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve 

smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Fyzika pro 

uskutečňování Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně na dobu 10 let 

od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 
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 Usnesení č. 93/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Fyzikální 

inženýrství a nanotechnologie se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční, 

zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání 

Fyzika pro uskutečňování Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně na 

dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 94/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Stavba strojů a zařízení se 

standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu 

§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie 

a materiály pro uskutečňování Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického  

v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat informace o přijaté 

strategii ke garantování studijního programu (v případě nově uváděných údajů k osobě garanta 

vysoká škola předloží informace v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá 

předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. dubna 2019. 

 

 Usnesení č. 95/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Strojírenská technologie se 

standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu 

§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie 

a materiály pro uskutečňování Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického  

v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 96/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Realitní inženýrství 

se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
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školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Ekonomické obory a Stavebnictví 

pro uskutečňování Vysokým učením technickým v Brně na dobu 10 let od nabytí právní moci 

rozhodnutí. Na uskutečňování studijního programu se podílí Ústav soudního inženýrství 

Vysokého učení technického v Brně. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení a publikační 

činnosti vyučujících podílejících se na zabezpečování výuky ekonomických předmětů v rámci 

uvedeného studijního programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Zároveň 

Rada NAÚ žádá, aby uvedená kontrolní zpráva obsahovala také údaje o aktualizaci základní 

literatury (v rozsahu přílohy B-III žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené 

kontrolní zprávy do 30. dubna 2020. 

 

 Usnesení č. 97/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 

na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 

akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Pedagogika 

pohybové prevence se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční, zařazenému ve 

smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Tělesná výchova 

a sport; kinantropologie pro uskutečňování Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity  

v Plzni ve spolupráci se zahraniční vysokou školou podle § 47a zákona o vysokých školách na 

dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 12  K: 7  Pro: 9    Proti: 0 Zdržel se: 3 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 98/2018: 

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

a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  

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

uděluje akreditaci profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Logistika se 

standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu 

§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Doprava a Informatika 

pro uskutečňování Vysokou školou logistiky, o.p.s., na dobu 5 let od nabytí právní moci 

rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Vysoká škola vykazuje slabší tvůrčí činnost a menší zapojení 

akademických pracovníků mladší generace, na kterých bude v budoucnu založena kvalita 

studijního programu. Vysoká škola nemá zajištěné prodloužení pronájmu výukových prostor po 

dobu 10 let a dosud neukončila výstavbu odborných učeben.  
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Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy s přehledem a vývojem v naplňování standardů 

pro bakalářský profesně zaměřený studijní program a to dle části druhé standardů pro akreditace. 

Předložená kontrolní zpráva se zaměří především na personální zabezpečení, tvůrčí činnost a 

materiální a další zabezpečení (v rozsahu příloh B-IIa, C-I, C-II, C-III a C-IV žádosti 

o akreditaci), vše ve vztahu k výše uvedenému studijnímu programu. Rada NAÚ žádá předložení 

uvedené kontrolní zprávy do 30. dubna 2020. 

 

 Usnesení č. 99/2018: 

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

a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  

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

uděluje akreditaci akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Expertní inženýrství v dopravě se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční, 

zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání 

Doprava a Ekonomické obory pro uskutečňování Vysokým učením technickým v Brně na dobu 

5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Na uskutečňování studijního programu se podílí Ústav 

soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Studijní program obecně splňuje požadavky standardů pro akreditace. 

Studijní program není dostatečně personálně zabezpečen, a to zejména se zřetelem k celkové 

struktuře akademických pracovníků zabezpečujících studijní program a z hlediska jejich věku  

a délky týdenní pracovní doby (velikost pracovního úvazku) či doby, na kterou je pracovní poměr 

těchto zaměstnanců k dané vysoké škole sjednán nebo na kterou je jeho sjednání zajištěno. 

Vysoká škola nepředložila účinnou strategii personálního rozvoje akademických pracovníků 

z pohledu možné maximální akreditační doby. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního 

programu s ohledem na velikost úvazků a smlouvy na dobu určitou (v rozsahu příloh B-IIa a C-

I žádosti o akreditaci). Zároveň Rada NAÚ žádá, aby uvedená kontrolní zpráva obsahovala také 

údaje o aktualizaci základní literatury (v rozsahu přílohy B-III žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 

žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. dubna 2020. 

 

Bod programu dále řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. 

 

b) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému 

studijnímu programu Radiologický asistent pro uskutečňování Fakultou zdravotnických studií 

Technické univerzity v Liberci. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě 

stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání a zpravodaj 

za profesně orientované studijní programy své zprávy. Zpráva zpravodaje za příslušnou oblast 

vzdělávání i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci neudělit. Následně byla 

vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Vysoká 

škola vzala dne 21. března 2018 předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedenému 

studijnímu programu zpět. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti 

zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu. 
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 Usnesení č. 100/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. 

b) bod 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Technické univerzity 

v Liberci o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu 

Radiologický asistent se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia pro 

uskutečňování Fakultou zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. 

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

Schváleno. 

 

c) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému 

studijnímu programu Ekonomika a management pro uskutečňování Fakultou informatiky 

a managementu Univerzity Hradec Králové. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí 

komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast 

vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu 

akreditaci neudělit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu  

a vyjádřit se k podkladům. Vysoká škola vzala dne 13. dubna 2018 předmětnou žádost o udělení 

akreditace výše uvedenému studijnímu programu zpět. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní 

řízení o dané žádosti zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

 

 Usnesení č. 101/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. 

b) bod 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Hradec 

Králové o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu 

Ekonomika a management se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i kombinované formě 

studia pro uskutečňování Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. 

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

Schváleno. 

 

d) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému 

studijnímu programu Chemie pro medicínské aplikace pro uskutečňování Fakultou chemickou 

Vysokého učení technického v Brně. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na 

základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání svou 

zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci neudělit. 

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

k podkladům. Vysoká škola vzala dne 16. dubna 2018 předmětnou žádost o udělení akreditace 

výše uvedenému studijnímu programu zpět. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení 

o dané žádosti zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

 

 Usnesení č. 102/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. 

b) bod 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Vysokého učení 

technického v Brně o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu 

programu Chemie pro medicínské aplikace se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě 

studia pro uskutečňování Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně. 

P: 11 K: 7  Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0  

Schváleno. 
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e) Rada NAÚ se dále zabývala řízením o udělení akreditace habilitačního řízení v oboru 

Kinantropologie pro uskutečňování Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity. Žádost 

byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise 

vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry 

hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci udělit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna 

o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Po projednání předložených materiálů 

vysoké školy Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci. 

 

 Usnesení č. 103/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 7  

a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  

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

uděluje akreditaci habilitačnímu řízení v oboru Kinantropologie pro uskutečňování Fakultou 

sportovních studií Masarykovy univerzity na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 10 K: 6  Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0  

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Intenzita a rozsah vědecké činnosti vysoké školy s mezinárodním přesahem v oboru habilitačního 

řízení jsou nižší a neodpovídají tomu, aby akreditace byla udělena na dobu 10 let. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o vědecké činnosti s mezinárodním rozsahem 

a o publikačních výstupech s impakt faktorem či registrací v relevantních databázích (v rozsahu 

přílohy D-I a F-V žádosti o akreditaci oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování 

profesorem; údaje v rozsahu přílohy F-V žádosti o akreditaci vysoká škola v kontrolní zprávě 

předloží v případě pracovníků zajišťujících obor řízení a v případě pracovníků s perspektivou 

habilitace). Rada NAÚ doporučuje konkrétněji vymezit požadavky, které musí uchazeč 

o habilitaci splnit. Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. dubna 2020. 

 

f) Rada NAÚ se dále zabývala řízením o udělení akreditace řízení ke jmenování profesorem v oboru 

Kinantropologie pro uskutečňování Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity. Žádost 

byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise 

vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry 

hodnoticí komise se shodovaly v návrhu akreditaci neudělit. Následně byla vysoká škola 

vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Vysoká škola vzala dne 

6. dubna 2018 předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedenému řízení ke jmenování 

profesorem zpět. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti zastavit podle 

§ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

 

 Usnesení č. 104/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. 

b) bod 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Masarykovy 

univerzity o udělení akreditace řízení ke jmenování profesorem v oboru Kinantropologie pro 

uskutečňování Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity. 

P: 10 K: 6  Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0  

Schváleno. 
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g) Rada NAÚ dále projednala námitky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích proti stanovisku Rady NAÚ k typu vysoké školy. Vysoká škola technická 

a ekonomická v Českých Budějovicích požádala NAÚ o stanovisko k typu vysoké školy. 

Za účelem posouzení splnění požadavků stanovených standardy pro akreditace a v návaznosti na 

ně Metodickým materiálem pro přípravu a hodnocení žádosti o vydání stanoviska k typu vysoké 

školy pro to, zda Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je, nebo není 

univerzitní vysokou školou, byla sestavena komise. Na základě stanoviska komise, která 

konstatovala nesplnění podmínek pro univerzitní typ vysoké školy, vypracovalo Předsednictvo 

NAÚ, plnící roli zpravodaje, svou zprávu. Tato zpráva, kterou Předsednictvo předalo s dalšími 

podkladovými materiály Radě NAÚ, se shodovala svým závěrem se závěrem komise. Vysoká 

škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích byla v Radou NAÚ následně schváleném 

stanovisku konstatujícím nesplnění podmínek pro univerzitní vysokou školu poučena, že může 

uplatnit námitky procesního i věcného charakteru a že o nich bude podle § 83c odst. 2 písm. e) 

zákona o vysokých školách rozhodovat Rada NAÚ. Vysoká škola technická a ekonomická 

v Českých Budějovicích využila svého práva tyto námitky podat dne 17. ledna 2018. Stěžejní částí 

těchto námitek bylo, že Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích neměla 

v budoucnosti v úmyslu akreditovat doktorský studijní program, který byl součástí žádosti  

o stanovisko k typu vysoké školy (tj. studijní program Dopravní systémy a technika) a který 

posuzovala komise a Předsednictvo NAÚ ve svém zápisu, resp. zprávě, ale že jej uvedla pouze 

jako uvažovaný záměr. NAÚ proto požádal Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých 

Budějovicích o doplnění a vysvětlení podaných námitek, zejména určení, ve které oblasti 

vzdělávání splňuje příslušné podmínky kladené na personální zabezpečení, vědeckou činnost a její 

mezinárodní rozměr a dosavadní vzdělávací činnost. Tyto námitky byly doplněny dne 19. března 

2018. Podané námitky spolu s odpovědí na žádost o doplnění námitek předložilo Předsednictvo 

NAÚ se svým stanoviskem Radě NAÚ, přičemž Předsednictvo NAÚ ve svém stanovisku navrhlo 

nevyhovět námitkám a setrvat na původním rozhodnutí Rady NAÚ. Rada NAÚ po zevrubném 

projednání předložených podkladů přistoupila ke schválení stanoviska ve věci.  

 

 Usnesení č. 105/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství nevyhovuje námitkám Vysoké školy 

technické a ekonomické v Českých Budějovicích a potvrzuje své předchozí stanovisko k typu 

vysoké školy vydané v souvislosti s § 2 odst. 6 a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. e) zákona 

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

školách), ve znění pozdějších předpisů. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích je i nadále neuniverzitní vysokou školou. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Ani v odpovědi vysoké školy na žádost o doplnění námitek není oblast vzdělávání specifikována, 

nicméně vysoká škola uvádí, že splňuje podmínky pro uskutečňování doktorských studijních 

programů například v oblasti Environmentální technologie. Tato oblast není oblastí vzdělávání 

podle nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, nicméně 

danému návrhu, včetně v odpovědi uvedenému přehledu tvůrčí činnosti, nejvíce odpovídá oblast 

vzdělávání Chemie nebo Biologie, ekologie a životní prostředí. Vysoká škola  v ani jedné z těchto 

oblastí vzdělávání nesplňuje základní podmínky stanovené standardy pro akreditace v souvislosti 

se zabezpečením doktorským studijních programů pro jejich případnou realizaci touto vysokou 

školou. V kontextu těchto oblastí vzdělávání vysoká škola nesplňuje podmínky ani dostatečného 

personálního zabezpečení, ani vědecké a výzkumné činnosti a jejího mezinárodního rozměru. 

V daných oblastech vzdělávání vysoká škola doposud nerealizovala žádný bakalářský ani 

magisterský studijní program. Vysoká škola také dostatečně neprokázala mezinárodní rozměr 
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související tvůrčí činnosti, což je nutnou podmínkou při realizaci doktorských studijních 

programů. 

 

h) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o potvrzení nebo 

změnu stanoviska Rady NAÚ k udělení státního souhlasu pro společnost VŠEO, z.ú. NAÚ tuto 

žádost obdržel na základě § 39a odst. 2 zákona o vysokých školách v souvislosti s podaným 

rozkladem společnosti VŠEO, z.ú., proti rozhodnutí MŠMT o neudělení státního souhlasu pro tuto 

společnost. VŠEO, z.ú., byla ze strany NAÚ následně požádána o dodatečné vysvětlení některých 

skutečností v podaném rozkladu. Rada Akreditačního úřadu na zasedání č. 3/2018 konaném dne 

21. března 2018 po předběžné diskuzi souhlasila, že o potvrzení nebo změně stanoviska Rady 

NAÚ proběhne distanční hlasování v rámci mimořádného zasedání Rady NAÚ. Zpravodaj za 

příslušnou oblast vzdělávání k  doplnění rozkladu VŠEO, z.ú., vydal své stanovisko, ve kterém 

uvedl, že vzhledem k zúžení předmětu žádosti doporučuje akreditaci udělit. Distanční hlasování 

však nemohlo proběhnout, protože se ukázalo, že z doplnění stále není zřejmé, zda předmětem 

žádosti je státní souhlas k působení jako neuniverzitní nebo univerzitní vysoká škola. Dokonce je 

pravděpodobnější, že stále jde o působení jako vysoká škola, která by měla ve svých předpisech 

uvedeno, že je univerzitního typu. Debata k této věci na minulém zasedání Rady NAÚ  

i zpravodajská zpráva přitom vyzněly tak, že se má Rada NAÚ vyjádřit k udělení státního souhlasu 

k působení jako neuniverzitní vysoká škola. Hlasování, kdy by nebylo zcela zřejmé, o čem členové 

Rady NAÚ hlasují, by mohlo být oprávněně považováno za zmatečné. Zároveň by pravděpodobně 

nebylo možné problém s určením typu vysoké školy vyřešit pouze v rámci odůvodnění případného 

souhlasného stanoviska k působení jako soukromá vysoká škola. Předsednictvo proto přistoupilo 

k odložení věci na řádné zasedání č. 4/2018 konané dne 26. dubna 2018. Předsednictvo NAÚ 

konstatovalo, že podmínky pro souhlas s univerzitním typem vysoké školy nebyly a nejsou splněny 

a mělo za to, že toto závěr je v souladu se stanoviskem zpravodaje. Jelikož je pravděpodobnější, 

že VŠEO, z.ú., stále žádá o udělení státního souhlasu k působení jako univerzitní soukromá vysoká 

škola a nedošlo tak na žádost NAÚ k zúžení předmětu žádosti, včetně zúžení návrhů studijních 

programů, Předsednictvo NAÚ navrhlo nesouhlasné stanovisko Rady NAÚ k udělení státního 

souhlasu pro společnost VŠEO, z.ú., k působení jako soukromá vysoká škola potvrdit. Zpravodaj 

za příslušnou oblast vzdělávání po diskusi o ustanovení § 39a odst. 2 zákona o vysokých školách 

stanovisko Předsednictva NAÚ podpořil. Po podrobném projednání předložených podkladů 

přistoupila Rada NAÚ ke schválení stanoviska ve věci. 

 

 Usnesení č. 106/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto ve smyslu § 39a odst. 2 zákona  

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

školách), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje své nesouhlasné stanovisko k udělení státního 

souhlasu pro společnost VŠEO, z.ú., k působení jako soukromá vysoká škola. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Společnost VŠEO, z.ú., ani po výzvě NAÚ nezúžila předmět své žádosti tak, aby z něj vyplývalo, 

že žádá o působení jako neuniverzitní vysoká škola. Společnost VŠEO, z.ú., žádá o působení jako 

univerzitní vysoká škola, přičemž podmínky pro toto nejsou a nemohly být splněny, protože 

společnost dosud neuskutečňovala vědeckou a výzkumnou činnost, prostřednictvím které by 

společnost VŠEO, z.ú., skýtala záruky pro působení jako vysoká škola univerzitního typu  

a splňovala základní podmínky pro uskutečňování doktorských studijních programů.  

 

Poznámka: 

Rada NAÚ dále konstatuje, že v případě zúžení předmětu žádosti tak, že z něj bude jednoznačně 

vyplývat, že společnost VŠEO, z.ú., žádá o státní souhlas s působením jako vysoká škola 
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neuniverzitního typu, není důvod na základě současných podkladů pro nevydání souhlasného 

stanoviska. 

 

i) Rada NAÚ se rovněž zabývala podnětem k zahájení řízení z moci úřední ve věci zrušení omezení 

akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní a veřejné vztahy se 

studijním oborem Politologie a politický marketing uskutečňovaného Vysokou školou 

mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. NAÚ obdržel reakci Vysoké školy mezinárodních 

a veřejných vztahů Praha, o.p.s., na rozhodnutí Rady NAÚ o omezení akreditace navazujícího 

magisterského studijního programu Mezinárodní a veřejné vztahy se studijním oborem Politologie 

a politický marketing, které již nabylo právní moci. Vysoká škola v daném přípisu oznamuje 

změnu garanta výše uvedeného studijního programu s jeho studijním oborem. Vzhledem k tomu, 

že garant byl jediným důvodem, pro který byla akreditace daného studijního programu s jeho 

studijním oborem omezena, předseda NAÚ a příslušný zpravodaj navrhli Radě NAÚ, aby 

souhlasila se zahájením správního řízení o zrušení přijatého nápravného opatření. Při případném 

rušení opatření přijatých na základě § 86 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách pro studijní 

program, který se dělí na studijní obor, postupuje NAÚ v souladu s čl. II bodem 3. novely zákona 

o vysokých školách. Statut NAÚ ve svém čl. 13 odst. 5 stanoví, že se na zahájení řízení o zrušení 

nápravného opatření usnáší Rada NAÚ. Po případném zahájení řízení bude neprodleně ustavena 

hodnoticí komise, která podnět vysoké školy bez zbytečného odkladu posoudí. 

 

 Usnesení č. 107/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu souhlasí se zahájením správního řízení podle § 46 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 3 zákona  

č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

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

a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

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

ve věci zrušení omezení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 

Mezinárodní a veřejné vztahy se studijním oborem Politologie a politický marketing 

uskutečňovaného Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

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

Schváleno. 

 

 

j) Rada NAÚ na svém zasedání č. 3/2018 konaném dne 21. března 2018 schválila usnesení, kterým 

nebylo přijato usnesení o omezení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 

Finance a účetnictví se studijním oborem Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy se 

standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční uskutečňovaného Fakultou financí 

a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, nicméně Rada NAÚ v návaznosti na toto usnesení 

opomněla na tomto zasedání hlasovat o zastavení předmětného řízení vedeného z moci úřední. 

 

 Usnesení č. 108/2018: 

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

znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s čl. II bodem 3 a 9 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se 

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

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zastavuje správní řízení 

vedené z moci úřední ve věci omezení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 

Finance a účetnictví se studijním oborem Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy se 

standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční uskutečňovaného Fakultou financí 

a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Rada Národního akreditačního úřadu v souladu 

s § 86 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
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(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, konstatuje nedostatky ve skladbě 

studijního plánu, personálním zabezpečení studijního programu a související tvůrčí činnosti.  

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

Schváleno. 

 

Ad 5 Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech 

 

Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík. Rada NAÚ projednala kontrolní 

zprávy a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování akreditovaných činností. 

 

Rada NAÚ se zabývala expertním posouzením kontrolní zprávy Ostravské univerzity 

o uskutečňování studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací 

uskutečňovaného v rámci bakalářského studijního programu Bezpečnost společnosti Lékařskou 

fakultou Ostravské univerzity. 

 

Na základě expertního posouzení uvedené kontrolní zprávy bylo zpravodajem navrženo zahájení 

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

studijním oborem. Zdůvodnění: Tvůrčí činnost garantky studijního programu neodpovídá oblastem 

vzdělání, ve kterých je studijní program uskutečňován. Obor habilitačního řízení garantky není 

jednoznačně navázán na příslušnou oblast vzdělávání a její vědecká činnost souvisí se studijním 

programem jen okrajově. Odborná kvalifikace a vědecká a tvůrčí činnost garantky dále pouze jen 

částečně souvisí se zaměřením studijních předmětů, jejichž výuku garantka zajišťuje. Nedostatečnou 

kvalifikaci garantky či její nedostatečnou vědeckou či tvůrčí činnost nelze nahrazovat odkazem na 

kvalifikaci a činnost jiných osob.  

 

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

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

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

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

bod 3 novely zákona o vysokých školách rozhodne Rada NAÚ. 

 

 Usnesení č. 109/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství souhlasí se zahájením správního řízení 

podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti  

s čl. II bodem 4 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

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

a některé další zákony, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb.,  

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

pozdějších předpisů, zahajuje řízení o omezení akreditace bakalářského studijního programu 

Bezpečnost společnosti se studijním oborem Společenská patologie a logistika terénních 

rizikových situací uskutečňovaného Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. 

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

Schváleno. 

 

Dále, NAÚ při své činnosti zjistil, že dle aktuálních údajů v databázi REDOP nepůsobí dosavadní 

garantka doktorského studijního programu Strojní inženýrství se studijním oborem Energetické stroje 

a zařízení, který uskutečňuje Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava,  

t. č. na vysoké škole v rozsahu plného pracovního úvazku. Rada NAÚ proto požaduje předložit 

informaci o garanci shora uvedeného studijního programu s jeho studijním oborem a to do 30. června 

2019. 
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Legenda: Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; H – 

habilitační řízení; P – řízení ke jmenování profesorem; Vyžád. – číslo zasedání Rady NAÚ (popřípadě Akreditační komise), na kterém byla kontrolní zpráva vyžádána (pořadí 

zasedání-rok)  
 

 Usnesení č. 110/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Slezská univerzita 
v Opavě, 
Filozoficko-
přírodovědecká fakulta 
v Opavě 

Aplikovaná fyzika Bc. Počítačová technika 
a její aplikace 

01-16 publikační a tvůrčí činnost a 
zabezpečení studijního oboru 
habilitovanými vyučujícími (08-
17 vyžádáno doplnění: 1) o 
přehled publikační a tvůrčí 
činnosti všech vyučujících 
v oblasti počítačové techniky od 
roku 2015 /členěný podle 
jednotlivých pracovníků a typů 
výstupů/, 2) o údaje o 
ukončených /probíhajících/ 
habilitačních řízeních 
vyučujících, podílejících se na 
uskutečňování studijního oboru) 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v tvůrčí činnosti vyučujících a 
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Vyučující, kteří 
zabezpečují studijní program, nevykonávají v dostatečném 
rozsahu tvůrčí činnost odpovídající zaměření studijního oboru. 
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o 
odstranění nedostatků v tvůrčí činnosti vyučujících, obsahující 
přehled tvůrčí a publikační činnosti všech vyučujících od roku 
2017, která souvisí se zaměřením studijního oboru (počítačová 
technika) do 30. dubna 2019. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 111/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Vysoká škola kreativní 
komunikace, s. r. o. 

Vizuální a literární 
umění 

Bc. Vizuální tvorba 01-16 personální zabezpečení 
studijního oboru 

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o aktuální a 
platné údaje o personálním zabezpečení (údaje uváděné 
v kontrolní zprávě neodpovídají údajům v databázi REDOP; 
v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditace). Rada NAÚ dále 
žádá o upřesnění, který z vyučujících uvedených kontrolní 
zprávě vykonává funkci garanta studijního programu, resp. 
studijního oboru. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné 
kontrolní zprávy do 30. června 2018. 

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

 

 Usnesení č. 112/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Technická univerzita v 
Liberci,  
Ekonomická fakulta 

Systémové 
inženýrství a 
informatika 

NMgr. Manažerská 
informatika 

03-15 personální zabezpečení 
studijního oboru a posílení 
informatických předmětů, 
v rozsahu formulářů C, D a G 
žádosti o akreditaci (11-17 
vyžádáno doplnění o údaje o 
aktuálním stavu personálního 
zabezpečení studijního oboru a 
informace o aktuálních 
studijních plánech realizovaných 
v rámci studijního oboru včetně 
charakteristik vyučovaných 
předmětů /v rozsahu příloh B-
IIa, B-III a C-I žádosti o 
akreditaci/) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

Bc. Učitelství pro 
mateřské školy 

01-16 personální zabezpečení 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Učitelství pro základní 
školy 

Mgr. Učitelství pro 1. 
stupeň základních 
škol 

01-16 personální zabezpečení 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 113/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

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



 
 

18 

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

Energetika NMgr. Energetika - teplárenství změna garanta studijního oboru Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního programu 
s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou školu k jejich 
odstranění. Nová garantka nesplňuje z hlediska týdenní 
pracovní doby Standardy. Z údajů v databázi REDOP vyplývá, 
že nová garantka působí na plný úvazek na FSI UJEP a dále 
na poloviční úvazek na FS VŠB-TUO. Na VŠB-TUO má kromě 
toho sjednány dvě dohody o pracovní činnosti o celkové výši 
19 hodin týdně. Pracovně právní vztahy nové garantky na 
VŠB-TUO navíc nelze považovat ve smyslu Standardů (Část 
druhá, hlava II, oddíl A, bod 3.) za pracovní poměry, které 
nezakládají povinnost výkonu práce nebo přítomnosti na 
pracovišti. Není také specifikován podíl garantky na výuce 
studijního oboru, který má nově garantovat. Rada NAÚ proto 
požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků 
v garanci studijního programu s jeho studijním oborem do  
30. června 2018. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 114/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

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

Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem, 

Fakulta strojního 

inženýrství 

Energetika Bc. Energetika - teplárenství změna garanta studijního oboru Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o zapojení 
nového garanta do výuky jím garantovaného oboru. Rada NAÚ 
žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do  
30. června 2018. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 115/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

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

v Brně,  

Lesnická a dřevařská 
fakulta 

European Forestry NMgr. European Forestry změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Mendelova univerzita 

v Brně,  

Lesnická a dřevařská 
fakulta 

European Forestry NMgr. Forestry and Landscape 
Management 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 

Fakulta financí a 

účetnictví 

Finance a účetnictví Dr. Finance změna garanta předmětu 
Veřejné finance 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Schváleno. 
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Ad 6 Různé 

 

 

a) Místopředsedkyně ČKR doc. Němcová pozdravila přítomné jménem ČKR a reflektovala stav 

projednávání novely zákona o vysokých školách v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Dále 

krátce informovala o probíhajících jednáních týkajících se koncepce vzdělávání v ošetřovatelství 

a činnosti Ministerstva zdravotnictví jako regulačního orgánu pro řadu nelékařských 

zdravotnických profesí. Zdravici přednesla také místopředsedkyně RVŠ PhDr. Radok Žádná. 

b)  Předseda NAÚ prof. Labík zdůraznil důležitost poskytování zpětné vazby členům hodnoticích 

komisí ze strany jednotlivých zpravodajů, a to zejména v případech, kdy se stanovisko hodnoticí 

komise na jedné straně a návrh zpravodaje, respektive rozhodnutí Rady NAÚ na straně druhé 

neshodují. Dále upozornil, že je třeba prohloubit komunikaci s předsedy a členy dílčích 

hodnoticích komisí při posuzování žádostí o institucionální akreditaci. 

c)  Předseda NAÚ prof. Labík informoval o častých dotazech ze strany hodnotitelů nominovaných 

do hodnoticích komisí, týkajících se případných střetů zájmů. Místopředseda NAÚ RNDr. 

Jelínek upozornil, že otázku střetu zájmů upravuje čl. 29 odst. 4 Statutu NAÚ, podle kterého 

nemůže být členem hodnoticí komise zaměstnanec a student vysoké školy, která předkládá 

žádost, nebo zaměstnanec jiné právnické osoby, která je také účastníkem příslušného správního 

řízení. Dále nemůže být členem hodnoticí komise ten, kdo na příslušné vysoké škole (resp. 

právnické osobě účastnící se daného řízení) vykonává placenou funkci, je placeným členem 

jejího orgánu nebo se podílí na jejím podnikání. Otázku subjektivní podjatosti si však musí každý 

hodnotitel nominovaný do hodnoticí komise zvážit sám v souladu s Etickým kodexem NAÚ a se 

svým svědomím. 

d)  Člen Rady NAÚ MUDr. Fontana informoval o svém jednání se zástupci Domu zahraniční 

spolupráce (dále jen DZS) ohledně možností, kterými NAÚ může napomoci rozvoji zahraniční 

mobility vysokoškolských studentů. Možnosti NAÚ jsou v tomto ohledu poněkud omezené, 

nicméně NAÚ je připraven zvážit návrhy předložené ze strany DZS. 

e)  Člen Rady NAÚ MUDr. Fontana informoval o svém setkání se zástupci slovenské Študentskej 

rady vysokých škôl (dále jen ŠRVŠ). Ze setkání vyplynul zájem zástupců ŠRVŠ o zkušenosti 

z činnosti NAÚ, případně o setkání se zástupci Rady NAÚ. 

f)  Ředitel odboru Kanceláře NAÚ PhDr. Smrčka informoval Předsednictvo NAÚ písemnou formou 

o závěrech zasedání ENQA v Zaragoze ve dnech 19. a 20. dubna. Zodpovídal zde mimo jiné 

otázky týkající se činnosti NAÚ v souvislosti s eventuální přípravou na mezinárodní vnější 

hodnocení. V této věci sdělil, že v horizontu jednoho roku NAÚ o provedení vnějšího hodnocení 

žádat neplánuje (podmínkou pro úspěšné vnější hodnocení je kvalitní systém vnitřního 

hodnocení; NAÚ tento systém dosud nemá vytvořený a vnitřní hodnocení zatím neproběhlo). 

Ředitel odboru Kanceláře NAÚ PhDr. Smrčka se proto vyslovil pro co možná nejrychlejší 

přípravu kvalitního systému vnitřního hodnocení a jeho implementaci do praxe. 

g)  Člen rady NAÚ prof. Vintr upozornil na problém hodnotitelů z řad studentů, kteří v blízké době 

úspěšně dokončí studium a nebudou se tak nadále moci podílet na činnosti NAÚ jako hodnotitelé 

zapsaní v Seznamu hodnotitelů. Navrhl proto evidovat v případě hodnotitelů z řad studentů 

předpokládaný termín plánovaného ukončení studia a s větší mírou pružnosti vypisovat 

doplňující výzvy do Seznamu hodnotitelů. 

h)  Člen Rady NAÚ doc. Pavelka upozornil na problém vyplývající ze standardů pro akreditace, kdy 

v případě magisterských studijních programů je vyžadováno, aby základní teoretické předměty 

profilujícího základu garantovali habilitovaní vyučující, zatímco u srovnatelných předmětů 
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v doktorském typu studia mnohdy z formálního hlediska standardů pro akreditace stačí vyučující 

s vědeckou hodností. 

 

Členové Rady NAÚ se shodli na tom, že diskuse k bodům f) až h) bude pokračovat na příštích 

zasedáních Rady NAÚ. 

 

Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání. 

 

Zapsali: Petr Novák, Dita Tarbajová, Petr Tvrdý, Martina Vidláková 

 

Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ 


