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Zápis z 5. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu  

konaného dne 24. května 2018 

 

 

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

JUDr. Ivan Barančík (místopředseda), MUDr. Josef Fontana, prof. Libor Grubhoffer, 

prof. Dušan Lužný, doc. Iva Málková, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš 

Pavelka, prof. Jaroslav Petr, prof. Jindřich Petruška, Radek Špicar, M.Phil., 

prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr 

Omluveni:  

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

 Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Eva Hajduková, PhDr. Jiří Smrčka, 

Mgr. Dita Tarbajová, PhDr. Petr Tvrdý, Mgr. Zora Valášková, 

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 pátém řádném zasedání Rady NAÚ 

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

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Návrh změny Statutu NAÚ 

3. Správní řízení 

4. Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech 

5. Různé 

 

 Usnesení č. 116/2018: 

Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání. 

Přítomni (P): 14   Kvorum (K): 8 Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 2  Změna Statutu NAÚ 

 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek zrekapituloval průběh přípravy a projednávání změny Statutu 

NAÚ, která vychází z dosavadních zkušeností z vlastní praxe NAÚ. Pracovní návrh změny Statutu 

byl Radě NAÚ předložen k předběžné diskusi a připomínkám na jejím dubnovém zasedání. 

Pozměňovací návrhy uplatnil jeden člen Rady NAÚ. Poté byl návrh zaslán k projednání  

a připomínkám orgánům reprezentace vysokých škol a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Doručené připomínky byly projednány na společném jednání zástupců NAÚ a orgánů reprezentace 

vysokých škol. Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek shrnul vypořádání připomínek a představil 

výsledný návrh změny Statutu NAÚ po jejich zapracování. Bude-li návrh schválen, požádá předseda 

NAÚ ministra o předložení změny Statutu NAÚ vládě ke schválení. O vypořádání připomínek  

a konečné podobě návrhu proběhla mezi přítomnými diskuse. 
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 Usnesení č. 117/2018: 

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

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), návrh změny Statutu NAÚ  

a souhlasí s jeho předložením vládě prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

P: 14   K: 10  Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 3  Správní řízení 

 

Bod programu uvedl a řídil předseda NAÚ prof. Labík. 

 

a) Rada NAÚ se zabývala žádostmi o udělení či prodloužení doby platnosti 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 ve většině případů shodovaly v návrhu 

akreditaci udělit. V případě usnesení č. 122/2018, č. 155/2018 až č. 160/2018 navrhl alespoň jeden 

ze zpravodajů akreditaci neudělit. Následně byly vysoké školy vyrozuměny o možnosti 

nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Z dotčených vysokých škol 

využily možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí České vysoké učení technické v Praze, 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o., Univerzita 

Palackého v Olomouci, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. a Vysoká škola kreativní 

komunikace, s.r.o. 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. 118/2018: 

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 Design se 

standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční a akademicky zaměřenému navazujícímu 

magisterskému studijnímu programu Design 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 Umění, pro uskutečňování Fakultou architektury Českého vysokého učení 

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

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o přijaté strategii v personálním zabezpečení se 

zaměřením na kvalifikační růst klíčových akademických pracovníků (v rozsahu přílohy C-I 

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

údaje o aktualizaci základní literatury o cizojazyčné publikace (v rozsahu přílohy B-III žádosti  

o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2020.  

 

 Usnesení č. 119/2018: 

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 Design se standardní dobou studia 

3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
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školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, do oblasti vzdělávání Umění, pro uskutečňování Fakultou architektury Českého 

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

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o přijaté strategii v personálním zabezpečení se 

zaměřením na kvalifikační růst klíčových akademických pracovníků (v rozsahu přílohy C-I 

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

údaje o aktualizaci základní literatury o cizojazyčné publikace (v rozsahu přílohy B-III žádosti  

o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2020.  

 

 Usnesení č. 120/2018: 

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 dobu platnosti akreditace doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická 

technika se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou  

a doktorského studijního programu Biomedical and Clinical Technology se standardní dobou 

studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazených 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 Zdravotnické obory, pro 

uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického  

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

P: 15   K: 8  Pro: 14  Proti: 1 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ doporučuje vysoké škole zaměřit se na udržení kvality v publikační činnosti 

jednotlivých akademických pracovníků odpovídající nárokům kladeným na doktorské studijní 

programy. 

 

 Usnesení č. 121/2018: 

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 Biomedicínská  

a klinická informatika 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 Informatika  

a Kybernetika, pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení 

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

P: 15  K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 122/2018: 

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 
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doktorskému studijnímu programu Stavební management a inženýring 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 oblastí vzdělávání Stavebnictví a Ekonomické obory, pro uskutečňování 

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

moci rozhodnutí. 

P: 15   K: 8  Pro: 15     Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 123/2018: 

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 Mediální studia 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 Mediální a komunikační 

studia, pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 10 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ doporučuje více rozpracovat jednotlivé studijní opory tak, aby byly pro studující 

přehledným studijním materiálem. 

 

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

činnosti všech vyučujících, především garanta studijního programu, a jejíž součástí budou také 

údaje o formě pracovně-právních vztahů všech vyučujících (vše v rozsahu příloh B-IIa a C-I 

žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2023. 

 

 Usnesení č. 124/2018: 

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 Mediální studia 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 oblasti vzdělávání Mediální a komunikační 

studia, pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 10 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., je ve smyslu § 46 odst. 5 zákona  

o vysokých školách oprávněna po tuto dobu přiznávat ve výše uvedeném studijním programu 

akademický titul PhDr. 

P: 15  K: 8  Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se: 1 

Schváleno. 

 

Poznámka: 

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

mezinárodního rozměru studijního programu (například výukou v angličtině, vyšší mobilitou 

studentů i vyučujících, publikační činností s mezinárodním rozměrem). Rada NAÚ žádá 

předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2023. 
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 Usnesení č. 125/2018: 

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 doktorskému studijnímu programu Mediální studia 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 Mediální a komunikační studia, pro uskutečňování 

Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 14  K: 8  Pro: 9     Proti: 2 Zdržel se: 3 

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Členy oborové rady jsou i nehabilitovaní akademičtí pracovníci vysoké 

školy, kteří však nemají dostatečnou publikační činnost v příslušné oblasti vzdělávání. Není 

vhodné, aby tito nehabilitovaní pracovníci působili jako školitelé. Vysoká škola musí více dbát 

na kontinuální rozvoj publikační činnosti akademických pracovníků ve významných zahraničních 

časopisech. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy 

a) o přijaté strategii ve složení oborové rady (vysoká škola předloží přehled – seznam – členů 

oborové rady ve struktuře příjmení, jméno, titul, případně tituly a u externích členů oborové rady 

domovské pracoviště), b) o přijatých krocích ve zvyšování mezinárodního rozměru studijního 

programu (stáže či výzkumné pobyty studentů, zapojení zvaných přednášejících ze zahraničí, 

publikační činnost školitelů a členů oborové rady, zapojení do mezinárodních projektů, atd.) a c) 

o průběhu doktorských studií jednotlivých studentů (vysoká škola předloží přehled absolventů, 

jejich školitelů, téma jejich disertací, složení zkušebních komisí a komisí pro obhajobu disertační 

práce a složení oponentů). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 

2019. 

 

 

 Usnesení č. 126/2018: 

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 Mezinárodní vztahy se standardní 

dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou a akademicky zaměřenému 

bakalářskému studijnímu programu International Relations se standardní dobou studia 3 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 Politické vědy, pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., 

na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 14  K: 8  Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 3 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 127/2018: 

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 vztahy 
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a evropská studia se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou  

a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu International 

Relations and European Studies 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 

Politické vědy, pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 10 let od 

nabytí právní moci rozhodnutí. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., je ve smyslu § 46 odst. 5 

zákona o vysokých školách oprávněna po tuto dobu přiznávat ve výše uvedených studijních 

programech akademický titul PhDr. 

P: 14  K: 8  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 2 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 128/2018: 

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 Politologie 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 oblasti vzdělávání Politické vědy, pro 

uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 10 let od nabytí právní moci 

rozhodnutí. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., je ve smyslu § 46 odst. 5 zákona o vysokých 

školách oprávněna po tuto dobu přiznávat ve výše uvedeném studijním programu akademický titul 

PhDr. 

P: 14  K: 8  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 2 

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ doporučuje u některých studijních předmětů posílit základní literaturu o cizojazyčné 

publikace. Vysoká škola by také měla více dbát o zvyšování publikační činnosti svých 

vyučujících i v jiných než interních časopisech vysoké školy. 

 

 Usnesení č. 129/2018: 

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 Mezinárodní vztahy a evropská studia se standardní dobou 

studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou a doktorskému studijnímu programu 

International Relations and European Studies se standardní dobou studia 3 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 Politické vědy, pro uskutečňování Metropolitní univerzitou 

Praha, o.p.s., ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i., podle § 81 zákona o vysokých 

školách na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 130/2018: 

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 

profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Ekonomika a management se 
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standardní dobou studia 3,5 roku 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 Ekonomické 

obory, pro uskutečňování ŠKODOU AUTO VYSOKOU ŠKOLOU, o.p.s., na dobu 10 let od 

nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat odpovídající studijní 

opory pro studijní předměty uskutečňované v kombinované formě studia (postačí formou 

elektronického odkazu). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy 

do 31. května 2019. 

 

 Usnesení č. 131/2018: 

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 Informační 

management se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou  

a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Information 

Management 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 oblastí vzdělávání Informatika  

a Ekonomické obory, pro uskutečňování Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec 

Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ doporučuje, aby vysoká škola při praktické realizaci studijního programu vzala do 

úvahy připomínku hodnoticí komise týkající se maximálního počtu vedených diplomových prací 

jednotlivými vyučujícími. 

 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat odkazy na odpovídající 

studijní opory pro kombinovanou formu studia v českém jazyce. Rada NAÚ žádá předložení 

uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 132/2018: 

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 Informační management se 

standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou a akademicky 

zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Information Management se standardní dobou 

studia 3 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 oblastí vzdělávání Informatika a Ekonomické obory, pro uskutečňování 

Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 
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Poznámka: 

Rada NAÚ doporučuje, aby vysoká škola při praktické realizaci studijního programu vzala do 

úvahy připomínku hodnoticí komise týkající se maximálního počtu vedených bakalářských prací 

jednotlivými vyučujícími. 

 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat buď vysvětlení nebo 

přijatou strategii v zajištění garance studijního předmětu Operační systémy I. Rada NAÚ žádá 

předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. listopadu 2018. 

 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat odkazy na odpovídající 

studijní opory pro kombinovanou formu studia v českém jazyce. Rada NAÚ žádá předložení 

uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 133/2018: 

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 Archeologie 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 Historické vědy, pro uskutečňování Filozofickou fakultou 

Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 134/2018: 

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 akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Archeologie 

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 Historické vědy, pro uskutečňování 

Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 14  K: 8  Pro: 12  Proti: 2 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Vysoká škola musí posílit akademické jádro studijního programu 

vyučujícími na plný pracovní úvazek. Někteří garanti základních teoretických studijních 

předmětů mají sice kvalitní publikační činnost, ale nemají plný pracovní úvazek na vysoké škole, 

přičemž vysoká škola tuto zvolenou strategii uspokojivě neodůvodnila. 

 

Poznámka: 

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

personálním zabezpečení (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 

v kontrolní zprávě ověří a) přijaté opatření v oblasti pracovních úvazků klíčových pracovníků 

(vysoká škola v sebehodnoticí zprávě garantovala prodloužení smluv v případě udělení 

akreditace), b) přijatou strategii ve snížení počtu externích pracovníků a pracovníků s dílčími 

pracovními úvazky a c) zajištění předmětů základních teoretických předmětů profilujícího 
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základu pracovníky s plným pracovním úvazkem. Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní 

zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 135/2018: 

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 Filozofie se 

standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční a akademicky zaměřenému navazujícímu 

magisterskému studijnímu programu Philosophy 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 Filozofie, religionistika a teologie, pro uskutečňování Filozofickou fakultou 

Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 13  K: 7  Pro: 10  Proti: 1 Zdržel se: 2 

Schváleno. 

 

Poznámka: 

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

zabezpečení (v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci) se zaměřením na pracovní úvazky 

vyučujících a na přijatou strategii ve zvyšování kvalifikačního růstu vyučujících. Rada NAÚ žádá 

předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 136/2018: 

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 Historické vědy 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 Historické vědy, pro 

uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 137/2018: 

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 Historie 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 oblasti vzdělávání Historické vědy, pro 

uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové je ve smyslu § 46 odst. 5 zákona 

o vysokých školách oprávněna po tuto dobu přiznávat ve výše uvedeném studijním programu 

akademický titul PhDr. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 
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Rada NAÚ doporučuje prohloubit mezinárodní rozměr působení daného pracoviště. 

 

 Usnesení č. 138/2018: 

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 Biologie a ekologie 

se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční a akademicky zaměřenému 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Biology and Ecology 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 Biologie, ekologie a životní prostředí, pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí 

právní moci rozhodnutí. Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové je ve smyslu § 46 

odst. 5 zákona o vysokých školách oprávněna po tuto dobu přiznávat ve výše uvedených studijních 

programech akademický titul RNDr. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o celkovém stavu personálního zabezpečení (v 

rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci), o přijaté strategii ve snižování zátěže výukou ve 

studijních předmětech u vyučujících na částečný pracovní úvazek a o tvůrčí činnosti vysoké školy 

(v rozsahu přílohy C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní 

zprávy do 31. srpna 2020. 

 

 Usnesení č. 139/2018: 

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 Biologie a ekologie se standardní 

dobou studia 3 roky formou studia prezenční a akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu 

programu Biology and Ecology se standardní dobou studia 3 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 

Biologie, ekologie a životní prostředí, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity 

Hradec Králové na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o celkovém stavu personálního zabezpečení (v 

rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) a o přijaté strategii ve snižování zátěže výukou 

ve studijních předmětech u vyučujících na částečný pracovní úvazek. Rada NAÚ žádá předložení 

uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2020. 

 

 Usnesení č. 140/2018: 

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 

profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Procesní management se standardní 

dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 



 
 

11 

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 Podnikatelskou 

fakultou 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 zaměřené na tvůrčí činnost garantů předmětů 

profilujícího základu a ostatních vyučujících (v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci). Rada 

NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2021. 

 

 Usnesení č. 141/2018: 

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 Průmyslový design ve strojírenství 

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 Strojírenství, technologie  

a materiály a Umění, 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 a) popis mezinárodního 

rozměru studijního programu s ohledem na typ a profil studijního programu (zajištěného např. 

prostřednictvím mobility studentů a vyučujících, cizojazyčné literatury, předmětů v cizím jazyce, 

apod.), b) bližší specifikaci odborných znalostí a dovedností, které si mají absolventi 

kombinovaného studijního programu osvojit, c) popis a specifikaci metod (forem) výuky  

a d) popis požadavků na samostudium a dalších případných požadavků kladených na studenta 

mimo přímou výuku. Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2019. 

 

 Usnesení č. 142/2018: 

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 

profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing 

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 Ekonomické 

obory, pro uskutečňování Vysokou školou hotelovou v Praze 8, spol. sr.o., na dobu 10 let od 

nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o stavu personálního zabezpečení studijního 

programu z hlediska věkové struktury akademických pracovníků a o přijaté strategii v posílení 

publikační činnosti garantů studijních předmětů profilujícího základu v uznávaných typech 

výstupů (vše v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení 

uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2023. 
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 Usnesení č. 143/2018: 

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 Civilní nouzová připravenost 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 Bezpečnostní obory pro uskutečňování Fakultou 

biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze na dobu 5 let od 

nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 14  K: 8  Pro: 14  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 musí posílit akademické jádro studijního programu  

o vyučující s plným pracovním úvazkem na posuzované vysoké škole a snížit podíl 

nehabilitovaných školitelů. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o celkovém stavu personálního zabezpečení 

studijního programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) do 31. května 2019. 

 

 Usnesení č. 144/2018: 

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 

profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Civilní nouzové 

plánování 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 oblasti vzdělávání 

Bezpečnostní obory pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého 

učení technického v Praze na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 14  K: 8  Pro: 14  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 musí posílit akademické jádro studijního programu  

o vyučující s plným pracovním úvazkem na posuzované vysoké škole a s kvalitní publikační 

činností k jimi zabezpečovaným studijním předmětům.  

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o celkovém personálním zabezpečení 

studijního programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) do 31. května 2019. 

 

 Usnesení č. 145/2018: 

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, 
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uděluje akreditaci akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Ekonomika  

a management se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a akademicky 

zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Economics and Management se standardní 

dobou studia 3 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 Ekonomické obory, pro uskutečňování Českým 

vysokým učením technickým v Praze na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Na 

uskutečňování studijního programu se podílí Masarykův ústav vyšších studií. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Někteří vyučující vykazují nízkou, byť relevantní tvůrčí činnost. 

Vysoká škola musí dbát o kontinuální rozvoj této činnosti u všech akademických pracovníků, 

zejména k jimi zajišťovaným studijním předmětům. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy zaměřené na publikační činnost vyučujících, 

zejména se zacílením na jimi zajišťované studijní předměty. Rada NAÚ žádá předložení uvedené 

kontrolní zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 146/2018: 

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 akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Projektové řízení inovací se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční  

a kombinovanou a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Innovation Project Management 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 

Ekonomické obory, pro uskutečňování Českým vysokým učením technickým v Praze na dobu  

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

Masarykův ústav vyšších studií. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Vysoká škola musí posílit akademické jádro studijního programu  

o vyučující s plným pracovním úvazkem na posuzované vysoké škole a s kvalitní publikační 

činností k jimi zabezpečovaným studijním předmětům. Vysoká škola musí celkově dbát na 

kontinuální rozvoj publikační činnosti akademických pracovníků v uznávaných výstupech, a to 

zejména ke studijním předmětům, jež zabezpečují. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o stavu personálního zabezpečení a o přijaté 

strategii v posílení publikační činnosti vyučujících profilujících předmětů v uznávaných typech 

výstupů. Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 147/2018: 
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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 akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Veřejná správa 

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 Politické vědy  

a Právo, pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 5 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Personální zajištění tohoto konkrétního studijního programu splňuje 

formální požadavky standardů pro akreditace bakalářského typu studijního programu. Ve 

studijním programu se nachází větší podíl akademických pracovníků s maximálně přípustným 

úvazkem 1,5 násobku stanovené týdenní pracovní doby, což v celkovém posouzení nezaručuje 

vytvoření akademického jádra, které má dostatečný časový prostor pro rozvoj studijního 

programu po dobu 10 let. Z úřední činnosti bylo také zjištěno zatížení vyučujících i předměty 

v jiných studijních programech vysoké školy. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o celkovém personálním zabezpečení studijního  

programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Vysoká škola předloží přijatou 

strategii v řešení důvodů, pro které byla udělena akreditace na kratší dobu, zejména s ohledem na 

zatížení jednotlivých akademických pracovníků. Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní 

zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 148/2018: 

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 akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Evropská studia a veřejná správa 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 Politické vědy a Právo, pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, 

o.p.s., na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Personální zajištění tohoto konkrétního studijního programu splňuje 

formální požadavky standardů pro akreditace magisterského typu studijního programu. Ve 

studijním programu se nachází větší podíl akademických pracovníků s maximálně přípustným 

úvazkem 1,5 násobku stanovené týdenní pracovní doby, což v celkovém posouzení nezaručuje 

vytvoření akademického jádra, které má dostatečný časový prostor pro rozvoj studijního 

programu po dobu 10 let. Z úřední činnosti bylo také zjištěno zatížení vyučujících i předměty 

v jiných studijních programech vysoké školy. U akademických pracovníků zajišťujících 
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profilující předměty spolu s garanty těchto předmětů není jasný další personální rozvoj důležitý 

pro budoucí zastupitelnost daných garantů. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o celkovém personálním zabezpečení studijního 

programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Vysoká škola předloží přijatou 

strategii v řešení důvodů, pro které byla udělena akreditace na kratší dobu, zejména s ohledem na 

zatížení jednotlivých akademických pracovníků a také s ohledem na personální růst 

akademických pracovníků. Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 

2020. 

 

 Usnesení č. 149/2018: 

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 akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Humanitní 

studia 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 Politické vědy, pro 

uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 5 let od nabytí právní moci 

rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Někteří vyučující vykazují nízkou, byť relevantní tvůrčí činnost. Vysoká 

škola musí dbát o kontinuální rozvoj této činnosti u všech akademických pracovníků, zejména  

k jimi zajišťovaným studijním předmětům.  

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení studijního programu 

včetně publikační činnosti všech vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). 

Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 150/2018: 

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 doktorskému studijnímu programu Politologie 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 Politické vědy, pro uskutečňování Metropolitní 

univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 14  K: 8  Pro: 10  Proti: 2 Zdržel se: 2 

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Součástí oborové rady jsou i nehabilitovaní akademičtí pracovníci 

vysoké školy, kteří však nemají dostatečnou publikační činnost v příslušné oblasti vzdělávání. 

Není vhodné, aby tito nehabilitovaní pracovníci působili jako školitelé. Vysoká škola musí více 
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dbát na kontinuální rozvoj publikační činnosti akademických pracovníků ve významných 

zahraničních časopisech. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o přijaté strategii ve složení oborové rady 

(vysoká škola předloží přehled – seznam – členů oborové rady ve struktuře příjmení, jméno, titul, 

případně tituly a u externích členů oborové rady domovské pracoviště) a o průběhu doktorských 

studií jednotlivých studentů (vysoká škola předloží přehled absolventů, jejich školitelů, téma 

jejich disertací, složení zkušebních komisí a komisí pro obhajobu disertační práce a složení 

oponentů). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 151/2018: 

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 akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Asijská studia 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 oblasti vzdělávání 

Politické vědy, pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 5 let od nabytí 

právní moci rozhodnutí. 

P: 14  K: 8  Pro: 12   Proti: 1 Zdržel se: 1 

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Vysoká škola musí posílit akademické jádro studijního programu  

o habilitované vyučující s plným pracovním úvazkem na posuzované vysoké škole a s kvalitní 

publikační činností k jimi zabezpečovaným studijním předmětům. Vysoká škola musí celkově 

dbát na kontinuální rozvoj publikační činnosti garanta studijního programu a ostatních 

vyučujících, a to zejména ke studijním předmětům, jež zabezpečují. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o posílení akademického jádra studijního 

programu a s tím souvisejícího tvůrčího výkonu akademických pracovníků (v rozsahu příloh B-

IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 

2020. 

 

 Usnesení č. 152/2018: 

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 akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Ekonomika a management 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 oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování ŠKODOU AUTO VYSOKOU 

ŠKOLOU, o.p.s., na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 
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Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let.  Někteří vyučující nevykazují dostatečnou publikační činnost s ohledem 

na studijní předměty, které zabezpečují. S ohledem na typ a profil studijního programu je nutné 

více dbát o rozvoj mezinárodní vědecké aktivity vysoké školy. Některé studijní opory předložené 

pro kombinovanou formu studia nejsou vyhovující. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat odpovídající studijní 

opory pro jednotlivé teoretické studijní předměty uskutečňované v kombinované formě studia 

(postačí formou elektronického odkazu). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy 

do 31. května 2019. 

 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti vyučujících (ve formě 

formuláře C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do  

31. května 2021. 

 

 Usnesení č. 153/2018: 

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 doktorskému studijnímu programu Politologie se standardní dobou studia  

4 roky formou studia prezenční a kombinovanou a doktorskému studijnímu programu Political 

Science se standardní dobou studia 4 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 Politické vědy, pro 

uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové na dobu 5 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Program sice splňuje základní požadavky standardů kladených na 

doktorský typ studijního programu, nicméně mezi školiteli se nachází větší množství 

nehabilitovaných akademických pracovníků. Tito zároveň tvoří většinu interních členů 

působících v oborové radě. Pro případ nutné generační obměny musí vysoká škola více dbát  

o kvalifikační růst akademických pracovníků. Aktuální personální situaci by odpovídalo snížení 

počtu přijímaných studentů. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat zejména údaje o doplnění 

členů oborové rady o habilitované osoby a dále o přijaté strategii v oblasti snižování počtu 

nehabilitovaných školitelů a v oblasti případného snížení počtu přijímaných studentů. Rada NAÚ 

žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 154/2018: 

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 navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční 

a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  
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a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Vysokou školou hotelovou 

v Praze 8, spol. s.r.o., na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Publikační činnost některých vyučujících je na nižší úrovni. Věková 

struktura akademických pracovníků nezaručuje dlouhodobou udržitelnost. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o a) stavu personálního zabezpečení studijního 

programu z hlediska věkové struktury akademických pracovníků a z hlediska zvyšování 

kvalifikace akademických pracovníků a o b) přijaté strategii v posílení publikační činnosti garantů 

studijních předmětů profilujícího základu v uznávaných typech výstupů (vše v rozsahu příloh B-

IIa a C-I žádosti o akreditaci), Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 

2020. 

 

 Usnesení č. 155/2018: 

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 Hospitality 

Management se standardní dobou studia 3 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 Ekonomické obory, pro 

uskutečňování Vysokou školou hotelovou v Praze 8, spol. s.r.o., na dobu 5 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Vysoká škola po upozornění hodnoticí komise a zpravodaje odstranila 

řadu výtek týkajících se personálního charakteru. Někteří garanti základních teoretických 

předmětů profilujícího základů stále nevykazují dostatečnou publikační činnost. Rada NAÚ 

zvolila kratší dobu pro udělení akreditace i s ohledem na původní výtky zásadního charakteru, 

kdy v tuto chvíli není možné zaručit stabilitu přijatých řešení. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude zaměřena na aktuální stav 

personálního zabezpečení a tvůrčí činnosti jednotlivých vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-

I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2020. 

 

 Usnesení č. 156/2018: 

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

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

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

uděluje akreditaci profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Kreativní marketing 

a komunikace 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  
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o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Mediální a komunikační 

studia, pro uskutečňování Vysokou školou kreativní komunikace, s.r.o., na dobu 5 let od nabytí 

právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. S garantkou studijního programu není počítáno po celou dobu 10 let. 

V tuto chvíli není možné ověřit, zda navrhovaný nástupce garanci převezme. Vysoká škola musí 

posílit akademické jádro studijního programu vyučujícími na plný pracovní úvazek s kvalitní 

publikační činností k předmětům, jež mají zajišťovat. Kratší doba akreditace je odůvodněná  

i skutečností, že se akreditace v oblasti kreativního marketingu a komunikací uděluje vysoké škole 

poprvé. 
 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, která bude zaměřena na aktuální stav 

personálního zabezpečení a tvůrčí činnosti jednotlivých vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa  

a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 

2020. 

 

 Usnesení č. 157/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 písm. b) a c) 

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

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

zamítá žádost Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., a neuděluje akreditaci doktorskému 

studijnímu programu Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví 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 Politické vědy a Právo, 

pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Studijní program není dostatečně personálně zabezpečen a vysoká škola nemá vytvořeny 

podmínky pro řádné zajištění výuky a související tvůrčí činnosti. Celková koncepce studijního 

programu je dle podané žádosti nejasná (není explicitně vyjádřen obsah a rozsah státní doktorské 

zkoušky, nepoužívání kreditového systému není nahrazeno vypovídajícím a zhodnotitelným 

systémem). Z dodaných podkladů je zřejmé, že vysoká škola nesplňuje s přihlédnutím k typu 

studijního programu standardy pro akreditace v části týkající se garance studijního programu, jeho 

personálního zajištění (perspektiva rozvoje akademických pracovníků, jádro akademických 

pracovníků), vědecké činnosti i mezinárodního rozměru. Záměr dalšího rozvoje studijního 

programu není popsán konkrétně a přesvědčivě. 

 

 Usnesení č. 158/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 písm. b) a c) 

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

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

zamítá žádost Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. a neuděluje akreditaci profesně 

zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Hospodářská politika a správa se standardní 

dobou studia 3 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 
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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 Univerzitou 

Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 
P: 14  K: 8  Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Studijní program není dostatečně personálně zabezpečen. Vysoká škola nesplňuje standardy pro 

akreditace v části týkající se personálního zajištění s ohledem na celkovou strukturu vyučujících 

a také publikační činnost akademických pracovníků zajišťujících profilující studijní předměty.  

 

 Usnesení č. 159/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 odst. b) a c) 

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

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

zamítá žádost Univerzity Palackého v Olomouci a neuděluje akreditaci profesně zaměřenému 

bakalářskému studijnímu programu Sociální práce 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 Sociální práce, pro uskutečňování Cyrilometodějskou 

teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s CARITAS – VOŠ sociální 

Olomouc podle § 81 zákona o vysokých školách. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Studijní program není dostatečně personálně zabezpečen. Vysoká škola nesplňuje s přihlédnutím 

k typu studijního programu standardy pro akreditace v části týkající personálního zajištění 

studijního programu vč. tvůrčí činnosti jednotlivých vyučujících. Zejména není vytvořeno 

dostatečné jádro akademických pracovníků. Výuku ve velké míře zajišťují pracovníci 

spolupracující právnické osoby. Situaci dále prohlubuje skutečnost, že se garant na přímé výuce 

podílí jen minimálně. Řada vyučujících, kteří garantují nebo se aktivně podílejí na výuce 

základních teoretických předmětů profilujícího základu, byť jsou někteří z nich odborníci z praxe, 

nevykazují žádnou tvůrčí činnost. U některých vyučujících základních teoretických předmětů 

profilujícího základu navíc není zřejmá souvislost mezi charakterem dosaženého vzdělání  

a vyučovanými předměty. U kombinované formy studia není splněna podmínka standardů pro 

akreditace kladená na počet týdnů praxe u profesně zaměřeného studijního programu. 

 

 Usnesení č. 160/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 odst. b) a c) 

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

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

zamítá žádost Univerzity Palackého v Olomouci a neuděluje akreditaci profesně zaměřenému 

bakalářskému studijnímu programu Mezinárodní sociální a humanitární práce 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 Sociální práce, pro uskutečňování Cyrilometodějskou 

teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s CARITAS – VOŠ sociální 

Olomouc podle § 81 zákona o vysokých školách. 

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

Schváleno. 
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Stručné zdůvodnění: 

Studijní program není dostatečně personálně zabezpečen. Vysoká škola nesplňuje s přihlédnutím 

k typu studijního programu standardy pro akreditace v části týkající personálního zajištění 

studijního programu vč. tvůrčí činnosti jednotlivých vyučujících. Zejména není vytvořeno 

dostatečné jádro akademických pracovníků. Výuku ve velké míře zajišťují pracovníci 

spolupracující právnické osoby. Řada vyučujících, kteří garantují nebo se aktivně podílejí na 

výuce základních teoretických předmětů profilujícího základu, byť jsou někteří z nich odborníci 

z praxe, nevykazují žádnou tvůrčí činnost. U některých vyučujících základních teoretických 

předmětů profilujícího základu navíc není zřejmá souvislost mezi charakterem dosaženého 

vzdělání a vyučovanými předměty.   

 

Bod programu dále řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. 

 

b) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu 

Asistivní technologie pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého 

vysokého učení technického v Praze. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na 

základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání 

své zprávy. Zprávy zpravodajů 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 14. května 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. 161/2018: 

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 Českého 

vysokého učení technického v Praze o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu 

Asistivní technologie se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou 

pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického 

v Praze. 
P: 14  K: 8  Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Schváleno. 

 

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

studijnímu programu Veřejné správa pro uskutečňování Soukromou vysokou školou 

ekonomickou Znojmo, s.r.o. Hodnoticí komise nebyla jmenována. Vysoká škola vzala dne 

25. 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. 162/2018: 

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 Soukromé vysoké 

školy ekonomické Znojmo, s.r.o., o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému 

studijnímu programu Veřejná správa se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční  

a kombinovanou pro uskutečňování Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, s.r.o. 

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

Schváleno. 
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d) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu 

Teorie a dějiny české literatury pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec 

Králové. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí 

komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání svoji 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. května 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. 163/2018: 

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 doktorskému studijnímu programu Teorie a dějiny české 

literatury se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro 

uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. 

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

Schváleno. 

 

e) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace doktorským studijním programům 

Aplikované biologie a ekologie a Applied Biology and Ecology pro uskutečňování 

Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové. Žádosti byly předloženy k posouzení 

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

oblast vzdělávání svoji zprávu. Hodnoticí komise doporučovala, aby Rada NAÚ akreditaci 

udělila, zpravodaj naopak navrhoval výše uvedeným studijním programům akreditaci neudělit. 

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

k podkladům. Vysoká škola vzala dne 16. května 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. 164/2018: 

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 doktorskému studijnímu programu Aplikovaná biologie  

a ekologie se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou  

a doktorskému studijnímu programu Applied Biology and Ecology se standardní dobou studia  

4 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou 

Univerzity Hradec Králové. 
P: 14  K: 8  Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

f) Rada NAÚ se dále zabývala řízením o udělení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství pro uskutečňování Fakultou biomedicínského 

inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. 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 
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spisu a vyjádřit se k podkladům. Vysoká škola předložila své vyjádření. Po projednání 

předložených materiálů vysoké školy Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci. 

 

 Usnesení č. 165/2018: 

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 a řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství 

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 

Zdravotnické obory pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství 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. 

 

Poznámka:  

Rada NAÚ doporučuje se do budoucna více zaměřit na důsledné a motivační hodnocení tvůrčí 

činnosti (zejména publikační a projektové) u kmenových akademických pracovníků, kteří 

postupně převezmou roli zajištění rozvoje oboru. 

 

g) Rada NAÚ se dále zabývala návrhem na omezení akreditace navazujícího magisterského 

studijního programu Aplikovaná informatika se studijním oborem Aplikovaná informatika 

uskutečňovaného Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rada 

NAÚ schválila zahájení řízení vedené z moci úřední ve věci výše uvedeného návrhu na svém 

zasedání č.  11/2017 konaném dne 14. prosince 2017. Věc 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 omezit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu  

a vyjádřit se k podkladům. Vysoká škola poslala své vyjádření. Po projednání předložených 

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

 

 Usnesení č. 166/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 86 odst. 2 písm. a)  

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

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

s čl. II bodem 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, omezuje akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 

Aplikovaná informatika se studijním oborem Aplikovaná informatika se standardní dobou studia 

2 roky a formou studia prezenční uskutečňovaného Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity 

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

Vykonatelnost tohoto rozhodnutí se odkládá na 1. října 2018. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola nezjednala nápravu situace, pro kterou bylo zahájeno řízení k omezení akreditace  

a na kterou upozorňovala již Akreditační komise. Studijní program je uskutečňován v rozporu se 

schválenou akreditací. Obsah a struktura vyučovaných studijních předmětů a obsah státních 

závěrečných zkoušek není v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem absolventa v daném 

studijním programu a nevytváří požadovaný logický celek. Ke dvěma specializacím studijního 

programu jsou uvedeny výrazně odlišné požadavky na rozsah studijních povinností. 
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h) Rada NAÚ se dále zabývala odvoláním Západočeské univerzity v Plzni proti rozhodnutí Rady 

NAÚ, kterým se omezuje akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství 

pro střední školy se studijním oborem Učitelství českého jazyka pro střední školy. Příslušné 

usnesení č. 7/2018 bylo přijato na zasedání Rady dne 18. ledna 2018. Rada NAÚ po diskusi 

neshledala důvody pro postup podle § 87 správního řádu. Správní řád v takovém případě určuje 

správnímu orgánu, jehož rozhodnutí se napadá (Radě NAÚ), aby, nevyhoví-li účastníku řízení  

v plném rozsahu, předal do 30 dnů správní spis spolu se svým stanoviskem odvolacímu orgánu 

(Přezkumné komisi NAÚ). V tomto případě by znění stanoviska k odvolání vysoké školy musela 

odsouhlasit celá Rada NAÚ, jakožto kolektivní orgán, nebude-li Předseda NAÚ tímto výslovně 

pověřen. Předsednictvo NAÚ navrhlo pověřit Předsedu NAÚ zpracováním a předáním výše 

zmíněného stanoviska odvolacímu orgánu. 

 

 Usnesení č. 167/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství neshledala ve smyslu § 87 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, důvod k vyhovění návrhu Západočeské univerzity v Plzni 

předloženém v jejím odvolání proti rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství čj. NAU-36/2016-18 ze dne 18. ledna 2018, na zrušení správního rozhodnutí a zastavení 

správního řízení. 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pověřuje Předsedu Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství, aby odvolání Západočeské univerzity v Plzni předal dle  

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

úřadu pro vysoké školství spolu se správním spisem a stanoviskem, ve kterém Předseda 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství uvede, z jakých důvodů Rada Národního 

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

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

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neodstranila zásadní nedostatky zjištěné v personálním zabezpečení studijního 

programu s jeho studijním oborem, které byly důvodem pro rozhodnutí o omezení akreditace. 

Rada NAÚ konstatuje, že odvolatel nepředložil žádné nové skutečnosti ani argumenty, které by 

mohly odůvodnit zrušení rozhodnutí Rady NAÚ o omezení akreditace předmětných studijních 

programů a zastavení správního řízení, a to ani s ohledem na akreditaci udělenou za předchozí 

právní úpravy a nutnosti pouze přiměřeného splnění stávajících standardů pro akreditace.  

 

i) Rada NAÚ se zabývala žádostí Masarykovy univerzity o institucionální akreditaci pro  

23 oblastí vzdělávání. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ byla ustavena hodnoticí komise, složená 

z předsedkyně hodnoticí komise, dílčí komise pro institucionální prostředí a 23 dílčích komisí pro 

jednotlivé oblasti vzdělávání. V době od 1. března do 20. března 2018 probíhaly povinné návštěvy 

dílčích komisí na rektorátu a součástech Masarykovy univerzity. Následně všechny dílčí hodnoticí 

komise vypracovaly svá stanoviska, která byla schválena členy jednotlivých komisí a řádně doručena 

NAÚ. Poté předsedkyně hodnoticí komise vypracovala stanovisko za hodnoticí komisi jakožto celek, 

jehož nedílnou přílohou jsou stanoviska dílčích komisí. Toto stanovisko bylo všem členům hodnoticí 

komise zasláno k projednání per rollam. Celkové stanovisko hodnoticí komise bylo přijato 

většinou 84 hlasů (žádný hlas nebyl proti návrhu a 13 hodnotitelů se zdrželo hlasování). Hodnoticí 

komise navrhla udělit Masarykově univerzitě institucionální akreditaci pro všechny oblasti 

vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů, o které Masarykova univerzita 

požádala. 

Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace 

a zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy.  
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Zpravodaj pro institucionální akreditace na základě posouzení institucionálního prostředí 

navrhl Masarykově univerzitě institucionální akreditaci udělit. Dále navrhl udělit Masarykově 

univerzitě oprávnění k vnitřnímu schvalování doktorských studijních programů uskutečňovaných ve 

spolupráci s pracovišti Akademie věd České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce (dle 

výčtu pracovišť uvedeném ve zpřesnění žádosti MU), a to v oblastech, ve kterých Masarykova 

univerzita získá institucionální akreditaci pro doktorský typ studijních programů. 

Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělit Masarykově univerzitě institucionální 

akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů,  

o které Masarykova univerzita požádala. 

Poté byla Masarykova univerzita a příslušná pracoviště Akademie věd České republiky 

vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Prorektor 

Masarykovy univerzity zaslal dne 21. května 2018 vyjádření, ve kterém uvedl, že Masarykova 

univerzita k podkladům neuplatňuje žádné připomínky. 

Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajských zpráv následovala obšírná 

diskuze. Zevrubně diskutována byla situace v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory a situace 

doktorského typu studijních programů v oblastech vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie  

a Tělesná výchova a sport; Kinantropologie. Výsledkem této diskuze a komparativního hodnocení 

jednotlivých oblastí vzdělávání byl návrh, aby bylo hlasováno o usnesení, kterým bude institucionální 

akreditace udělena pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních 

programů, o které Masarykova univerzita požádala, s výjimkou magisterského typu studijních 

programů v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. V oblastech vzdělávání Bezpečnostní obory, 

Filozofie, religionistika a teologie, Mediální a komunikační studia, Psychologie, Sociální práce, 

Sociologie, a Tělesná výchova a sport; Kinantropologie bude institucionální akreditace udělena 

s povinností kontrolní zprávy. 

 

 Usnesení č. 168/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na základě § 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, 

 

I. uděluje podle § 81b odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Masarykově univerzitě institucionální akreditaci pro: 

a) oblast vzdělávání Bezpečnostní obory a v jejím rámci bakalářský typ studijních programů, 

b) oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí a v jejím rámci bakalářský, 

magisterský a doktorský typ studijních programů, 

c) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

d) oblast vzdělávání Filologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních 

programů, 

e) oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský 

a doktorský typ studijních programů, 

f) oblast vzdělávání Fyzika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních 

programů, 

g) oblast vzdělávání Historické vědy a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

h) oblast vzdělávání Chemie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních 

programů, 

i) oblast vzdělávání Informatika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

j) oblast vzdělávání Matematika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 
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k) oblast vzdělávání Mediální a komunikační studia a v jejím rámci bakalářský a magisterský 

typ studijních programů, 

l) oblast vzdělávání Neučitelská pedagogika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský 

typ studijních programů, 

m) oblast vzdělávání Politické vědy a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

n) oblast vzdělávání Právo a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních 

programů, 

o) oblast vzdělávání Psychologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

p) oblast vzdělávání Sociální práce a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

q) oblast vzdělávání Sociologie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

r) oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; Kinantropologie a v jejím rámci bakalářský, 

magisterský a doktorský typ studijních programů, 

s) oblast vzdělávání Učitelství a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních 

programů, 

t) oblast vzdělávání Vědy o umění a kultuře a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský 

typ studijních programů, 

u) oblast vzdělávání Vědy o Zemi a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

v) oblast vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a v jejím rámci magisterský 

a doktorský typ studijních programů, 

w) oblast vzdělávání Zdravotnické obory a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních 

programů, 

 

II. neuděluje podle § 81a odst. 4 písm. a) e e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Masarykově univerzitě 

institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Bezpečnostní obory a v jejím rámci magisterský 

typ studijních programů, 

 

III. uděluje podle § 81d odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Masarykově univerzitě oprávnění 

samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy doktorského typu v oblastech vzdělávání, 

které jsou uvedeny v části I. tohoto usnesení, ve spolupráci s těmito pracovišti Akademie věd České 

republiky s postavením veřejné výzkumné instituce: 

 

Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65 Ondřejov 

Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno 

Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, 252 43 Průhonice 

Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 

Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1 

Psychologický ústav AV ČR, Veveří 97, 602 00 Brno 

Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 602 00 Brno 

Ústav biologie obratlovců AV ČR, Květná 8, 603 65 Brno 

Ústav fyziky materiálů AV ČR, Žižkova 22, 616 62 Brno 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Za Slovankou 3, 182 00 Praha 8 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, Královopolská 147, 612 64 Brno 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Bělidla 4a, 603 00 Brno 
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 P: 12 K: 7  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0  

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Rada NAÚ konstatuje, že v případě magisterského typu studijních programů v oblasti vzdělávání 

Bezpečnostní obory jsou hlavními důvody neudělení institucionální akreditace nedostatečný rozsah 

vzdělávací činnosti, která nepokrývá dominantní část základních tematických okruhů, nedostatečné 

personální zabezpečení některých dalších základních tematických okruhů, nejasná koncepce rozvoje 

oblasti vzdělávání a nedostatečná koordinace jednotlivých pracovišť podílejících se na zabezpečení 

vzdělávací a tvůrčí činnosti v oblasti vzdělávání. 

 

Poznámka: 

 

A) Oblast vzdělávání Bezpečnostní obory 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje: 

-  zformulovat záměr rozvoje aktivit a zapracovat ho do příslušných strategických dokumentů 

vysoké školy a v nezbytném rozsahu ho rozpracovat i na úrovni jednotlivých součástí, které se na 

realizaci aktivit v této oblasti podílí 

-  jednoznačně identifikovat ty základní tematické okruhy, které budou v rámci Masarykovy 

univerzity systematicky rozvíjeny a zajistit pro jejich rozvoj odpovídající personální zabezpečení 

tak, aby v dlouhodobém horizontu bylo zajištěno adekvátní pokrytí dominantní části základních 

tematických okruhů přináležejících dané oblasti vzdělávání 

-  věnovat zvýšenou pozornost personálnímu zabezpečení studijních programů 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

-  záměr rozvoje aktivit 

- výčet pokrytých základních tematických okruhů a informace o jejich zabezpečení 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2019. 

 

B) Oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje: 

-  věnovat zásadní pozornost personálnímu zabezpečení a jeho rozvoji, zejména s ohledem na počet 

docentů a profesorů, a to zvláště u religionistiky, 

-  jmenovat za školitele studentů doktorských studijních programů převážně habilitované odborníky 

(a nehabilitované odborníky jen v ojedinělých případech, kdy se jedná o mimořádně významnou 

vědeckou osobnost, např. z Akademie věd ČR), 

-  věnovat zvýšenou pozornost zabezpečení doktorských studijních programů. 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující následující informace: 

-  údaje o uskutečněných habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem  

-  celkový přehled o personálním zabezpečení oblasti vzdělávání a samostatně u religionistiky  

-  údaje o personálním zabezpečení výuky v doktorských studijních programech, včetně údajů  

o školitelích a o vědecké činnosti související s doktorskými studijními programy, včetně 

mezinárodního rozměru 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2021. 

 

C) Oblast vzdělávání Mediální a komunikační studia 
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Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje: 

-  věnovat zvýšenou pozornost personálnímu zabezpečení a jeho rozvoji, zejména s ohledem na 

počet docentů a profesorů 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

-  údaje o uskutečněných habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem 

-  celkový přehled o personálním zabezpečení oblasti vzdělávání  

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2021. 

 

 

D) Oblast vzdělávání Psychologie 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje: 

-  provést plánovanou reorganizaci doktorského studia 

-  věnovat zvýšenou pozornost personálnímu zabezpečení a jeho rozvoji na Filozofické fakultě 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

-  údaje o provedení plánované reorganizace doktorského studia 

-  údaje o personálním zabezpečení výuky v doktorských studijních programech, včetně údajů  

o školitelích 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2023. 

 

E) Oblast vzdělávání Sociální práce 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje: 

-  věnovat zvýšenou pozornost personálnímu zabezpečení a jeho rozvoji, zejména s ohledem na 

počet docentů a profesorů 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

-  údaje o uskutečněných habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem 

-  celkový přehled o personálním zabezpečení oblasti vzdělávání  

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2023. 

 

F) Oblast vzdělávání Sociologie 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje: 

- věnovat zvýšenou pozornost personálnímu zabezpečení habilitovanými pracovníky, publikační 

činnosti klíčových pracovníků a garantů studijních programů a mezinárodní spolupráci 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

- celkový přehled o personálním zabezpečení oblasti vzdělávání a publikační činnosti klíčových 

pracovníků a garantů studijních programů 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2021. 

 

G) Oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; Kinantropologie 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje: 
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-  věnovat zásadní pozornost celkovému personálnímu zabezpečení a vědecké činnosti, včetně jejího 

mezinárodního rozměru, a to zejména v souvislosti a magisterským a doktorským typem studijních 

programů 

-  věnovat zásadní pozornost dodržování všech standardů při schvalování studijních programů 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

-  celkový přehled o personálním zabezpečení 

-  celkový přehled o vědecké činnosti a jejím mezinárodním rozměru 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. května 2021. 

 

Rada NAÚ konstatovala další doporučení pro vedení vysoké školy bez povinnosti předložit kontrolní 

zprávu v oblastech vzdělávání Ekonomické obory, Filologie, Historické vědy, Neučitelská 

pedagogika, Učitelství a Zdravotnické obory. 
 

 

Ad 4 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. 
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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. 169/2018: 

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,                     
Obchodně 
podnikatelská fakulta v 
Karviné 

Hospodářská politika 
a správa 

Bc.  Sociální 
management 

 02-16 publikační činnost garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje, aby 
nová garantka posílila publikační činnost, zejména 
v impaktovaných časopisech a časopisech zařazených v 
databázi Scopus. 

Technická univerzita v 
Liberci,                 
Fakulta zdravotnických 
studií 

Specializace ve 
zdravotnictví 

Bc. Zdravotnický 
záchranář 

08-17 
(02-15) 

personální růst vyučujících 
včetně garanta studijního oboru; 
AK dále doporučila snížit počet 
přijímaných studentů na 20 tak, 
aby odpovídal možnostem 
personálního zabezpečení 
studijního oboru (08-17 
vyžádáno doplnění o: 1/ údaje o 
úplném personálním 
zabezpečení studijního oboru /v 
rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci/ včetně 
strukturované charakteristiky 
publikačních aktivit jednotlivých 
vyučujících podílejících se na 
jeho uskutečňování /např. s 
využitím kategorizace používané 
při hodnocení  RVVI/ za roky 
2015 – 2017 a podrobnějšího 
komentáře o kvalifikačním růstu 
vyučujících za stejné časové 
období, 2/ údaje o související 
tvůrčí, respektive výzkumné 
činnosti /v rozsahu přílohy C-II 
žádosti o akreditaci/ za roky 
2015 – 2017)  

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje, aby 
při přípravě nových akreditačních materiálů byla mimo jiné 
věnována zvýšená pozornost strategii dosavadního i 
budoucího personálního rozvoje akademických pracovníků a 
jejich tvůrčí činnosti. 
 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,                    

Specializace v 
pedagogice 

Bc. Matematika se 
zaměřením na 

01-18 
(03-15) 

ucelená sada studijních opor 
(01-18 vyžádáno zpřístupnění 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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Pedagogická fakulta vzdělávání všech studijních opor k 
předmětům uvedeným v 
kontrolní zprávě a o doplnění 
kontrolní zprávy tím způsobem, 
že v seznamu studijních opor 
užívaných při výuce jednotlivých 
předmětů bude u každé opory 
uveden její rozsah /počet stran, 
u prezentací počet snímků, 
apod./, údaj, v jakém rozsahu je 
dostupná studentům v on-line 
verzi prostřednictvím LMS 
systému Unifor, a přímý odkaz 
na text opory v LMS systému 
Unifor) 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,                    
Pedagogická fakulta 

Učitelství pro základní 
školy 

NMgr. Učitelství 
matematiky pro 2. 
stupeň základních 
škol 

01-18 
(03-15) 

ucelená sada studijních opor 
(01-18 vyžádáno zpřístupnění 
všech studijních opor k 
předmětům uvedeným v 
kontrolní zprávě a o doplnění 
kontrolní zprávy tím způsobem, 
že v seznamu studijních opor 
užívaných při výuce jednotlivých 
předmětů bude u každé opory 
uveden její rozsah /počet stran, 
u prezentací počet snímků, 
apod./, údaj, v jakém rozsahu je 
dostupná studentům v on-line 
verzi prostřednictvím LMS 
systému Unifor, a přímý odkaz 
na text opory v LMS systému 
Unifor) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,                    
Pedagogická fakulta 

Učitelství pro základní 
školy 

NMgr. Učitelství výchovy 
ke zdraví pro 2. 
stupeň základních 
škol 

01-18 
(03-15) 

ucelená sada studijních opor 
(01-18 vyžádáno zpřístupnění 
všech studijních opor k 
předmětům uvedeným v 
kontrolní zprávě a doplnění 
kontrolní zprávy tím způsobem, 
že v seznamu studijních opor 
užívaných při výuce jednotlivých 
předmětů bude u každé opory 
uveden její rozsah /počet stran, 
u prezentací počet snímků, 
apod./, údaj, v jakém rozsahu je 
dostupná studentům v on-line 
verzi prostřednictvím LMS 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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systému Unifor, a přímý odkaz 
na text opory v LMS systému 
Unifor) 

Univerzita Pardubice, 
Fakulta filozofická 

Historické vědy Bc. Ochrana hmotných 
památek 
(dvouoborové) 

11-17 změna garanta studijního 
programu (11-17 vyžádáno 
odstranění  nedostatků v garanci 
studijního programu; nový 
garant nesplňoval Standardy pro 
akreditace – v předložených 
materiálech nevykazoval 
odpovídající vědeckou nebo 
uměleckou činnost, jež odpovídá 
oblasti nebo oblastem 
vzdělávání, v rámci kterých je 
studijní program uskutečňován)  

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice, 
Fakulta filozofická 

Sociologie Bc. Sociální 
antropologie 

11-17 
(01-15) 

náprava zjištěných nedostatků 
(ve studijním oboru působil 
v rozsahu plného úvazku pouze 
jediný habilitovaný vyučující, 
druhý docent měl kromě plného 
úvazku na pracovišti rovněž plný 
úvazek na jiné instituci a nemohl 
být v souladu se standardy AK 
započítán. Publikační činnost 
vyučujících k předmětům, které 
zajišťovali, byla nevyrovnaná, 
někteří vyučující vykazovali 
kvalitní publikace, jiní neměli 
žádné odborné publikace. AK 
upozornila, že počet přijímaných 
uchazečů o studium 
neodpovídal personálnímu 
zabezpečení studijního oboru) 
(11-17 vyžádáno doplnění o 
údaje o odborném zaměření 
všech vyučujících, vazbě jejich 
odbornosti na jejich 
pedagogické působení a o tvůrčí 
činnosti) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje, že 
přes změny, ke kterým došlo od udělení akreditace, stále platí, 
že publikační výkon pracovníků, kteří se podílejí na 
zabezpečování studijního programu, je nevyrovnaný, na což 
upozorňovala již AK. Vedle toho: a) všechny monografie 
akademických pracovníků byly vydány v nakladatelství 
Univerzity Pardubice, tedy interně; b) v přehledu publikací a 
tvůrčího výkonu jsou uváděny i bezvýznamné položky (typu 
zprávy, recenze apod.). Tato skutečnost dokládá neznalost 
současných nároků, které jsou kladeny na publikační činnost 
v sociálních a humanitních vědách. Uváděné ohlasy (citace 
publikovaných výstupů) jsou navíc často neúměrně malé 
(pohybují se v řádu jednotek) a dokládají malou významnost 
publikací. Řada vyučujících nevykazuje dostatečnou tvůrčí 
činnost vztahující se k jimi zabezpečovaným studijním 
předmětům. Jelikož se tato skutečnost týká také některých 
povinných kurzů, jde o závažný nedostatek. Pozitivem je, že 
na pracovišti byly v posledních letech řešeny 3 projekty GAČR 
a že někteří akademičtí pracovníci jsou zapojeni do 
mezinárodních projektů (jde však spíše o výjimky). Změny, ke 
kterým od udělení akreditace došlo, jsou na úrovni 
bakalářského studia celkově přijatelné, Rada NAÚ však 
vysokou školu upozorňuje, že přetrvávajícím problémům je 
třeba věnovat pozornost i do budoucna. 

Univerzita Pardubice, 
Fakulta filozofická 

Sociologie NMgr. Sociální 
antropologie 

11-17 
(04-15) 

personální zabezpečení 
studijního oboru, publikační a 
výzkumná činnost související se 
studijním oborem (11-17 
vyžádáno doplnění o údaje o 
odborném zaměření všech 
vyučujících, vazbě jejich 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje, že 
přes změny, ke kterým došlo od udělení akreditace, stále platí, 
že publikační výkon pracovníků, kteří se podílejí na 
zabezpečování studijního programu, je nevyrovnaný, na což 
upozorňovala již AK. Vedle toho: a) všechny monografie 
akademických pracovníků byly vydány v nakladatelství 
Univerzity Pardubice, tedy interně; b) v přehledu publikací a 
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odbornosti na jejich 
pedagogické působení a o tvůrčí 
činnosti) 

tvůrčího výkonu jsou uváděny i bezvýznamné položky (typu 
zprávy, recenze apod.). Tato skutečnost dokládá neznalost 
současných nároků, které jsou kladeny na publikační činnost 
v sociálních a humanitních vědách. Uváděné ohlasy (citace 
publikovaných výstupů) jsou navíc často neúměrně malé 
(pohybují se v řádu jednotek) a dokládají malou významnost 
publikací. Řada vyučujících nevykazuje dostatečnou tvůrčí 
činnost vztahující se k jimi zabezpečovaným studijním 
předmětům. Jelikož se tato skutečnost týká také některých 
povinných kurzů, jde o závažný nedostatek. Pozitivem je, že 
na pracovišti byly v posledních letech řešeny 3 projekty GAČR 
a že někteří akademičtí pracovníci jsou zapojeni do 
mezinárodních projektů (jde však spíše o výjimky). Změny, ke 
kterým od udělení akreditace došlo, jsou na úrovni 
navazujícího magisterského studia nadále nedostatečné. Rada 
NAÚ proto vysokou školu upozorňuje, že přetrvávajícím 
problémům je třeba do budoucna věnovat zvýšenou pozornost. 

Univerzita Pardubice, 
Fakulta chemicko-
technologická 

Chemie  NMgr. Technická fyzikální 
chemie 

02-14 personální zabezpečení 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice, 
Fakulta chemicko-
technologická 

Chemie a technologie 
materiálů 

NMgr. Chemie a 
technologie papíru 
a celulózových 
materiálů 

03-16 
(02-14) 

personální zabezpečení 
studijního oboru (03-16 
vyžádána další kontrolní zpráva 
o personálním zabezpečení 
studijního oboru)  

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice, 
Fakulta chemicko-
technologická 

Chemie a technologie 
materiálů 

NMgr. Organické povlaky 
a nátěrové hmoty 

02-14 personální zabezpečení Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice, 
Fakulta chemicko-
technologická 

Chemie a technologie 
materiálů 

NMgr. Vlákna a textilní 
chemie 

02-16 
(02-15, 
02-14) 

personální zabezpečení 
studijního oboru, úpravy profilu 
absolventa (02-16 vyžádána 
další kontrolní zpráva o 
uskutečněných habilitačních 
řízeních /personální 
zabezpečení studijního oboru 
vykazovalo pouze dílčí 
zlepšení/, 02-15 vyžádáno 
doplnění informací o 
personálním zabezpečení 
/včetně chybějícího G-listu/ a o 
publikační činnosti pracoviště) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

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

Schváleno. 

 Usnesení č. 170/2018: 
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Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika, 
Computer Science 

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

11-17 
(08-17, 
04-14) 

ucelená sada studijních opor 
(11-17 vyžádáno předložit 
formou kontrolní zprávy o 
odstranění zjištěných 
nedostatků ucelenou sadu 
studijních opor pro 
kombinovanou formu studia 
/studium oboru v kombinované 
formě není požadovaným 
způsobem zajištěno studijními 
oporami/, 08-17 vyžádáno 
doplnění: 1) o informace o 
počtech studentů daného 
studijního oboru v jednotlivých 
ročnících studia, 2) o vysvětlení, 
jak je studium stávajících 
studentů v kombinované formě 
zajištěno studijními oporami) 

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o informaci ke 
způsobu a průběhu převodu studentů z kombinované formy 
studia do prezenční formy studia dle této kontrolní zprávy do 
31. července 2018. 
 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 171/2018: 

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 sociálně 
ekonomická 

Hospodářská politika 
a správa 

Bc.  Regionální rozvoj a veřejná 
správa 

 změna garanta studijního oboru Rada NAÚ žádá o doplnění informace. Dle údajů uváděných 
předložené informaci má nový garant na UJEP sjednaný 
pracovně právní poměr ve výši plného pracovního úvazek na 
dobu neurčitou. Dle údajů v REDOPu však výše jeho 
pracovního úvazku činí pouze 36 hodin týdně (z toho větší část 
připadá na činnost řídícího pracovníka) a pracovně právní 
vztah je sjednán na dobu určitou. Rada NAÚ proto žádá o 
vysvětlení rozporů mezi údaji uváděnými v předložené 
informaci a údaji v REDOPu. 

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

Schváleno. 
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 Usnesení č. 172/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Akademie výtvarných 
mění v Praze 

Výtvarná umění Dr. Restaurování výtvarných děl změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Akademie výtvarných 
mění v Praze 

Výtvarná umění Mgr. Restaurování výtvarných 
uměleckých děl 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 

Fakulta sportovních 

studií 

Kinantropologie, 
Kinanthropology 

Dr.   změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Slezská univerzita v 
Opavě,                     
Obchodně 

podnikatelská fakulta v 

Karviné 

Hospodářská politika 
a správa 

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

Technická univerzita v 
Liberci,                       
Fakulta ekonomická 

System Engineering 
and Informatics 

Bc.  Information and Communication 
Management 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem,    
Fakulta sociálně 
ekonomická 

Ekonomika a 
management 

Bc.  Ekonomika a management změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem,    
Fakulta sociálně 
ekonomická 

Ekonomika a 
management 

NMgr.  Ekonomika a management změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem,    
Fakulta sociálně 
ekonomická 

Hospodářská politika 
a správa 

Dr. Aplikovaná ekonomie a správa změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem,    
Fakulta sociálně 
ekonomická 

Hospodářská politika 
a správa 

NMgr. Regionální rozvoj a veřejná 
správa 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem,    
Fakulta sociálně 
ekonomická 

Sociální politika a 
sociální práce 

Bc.  Sociální práce změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a upozorňuje, aby při 
případné přípravě akreditace studijního programu/studijních 
programů vysoká škola zohlednila, že z formálního hlediska 
jde o dva studijní programy (bakalářský a navazující 
magisterský).  

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem,    
Fakulta sociálně 
ekonomická 

Sociální politika a 
sociální práce 

NMgr. Řízení v sociální práci změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a upozorňuje, aby při 
případné přípravě akreditace studijního programu/studijních 
programů vysoká škola zohlednila, že z formálního hlediska 
jde o dva studijní programy (bakalářský a navazující 
magisterský). Rada NAÚ dále upozorňuje, že garant studijního 
programu (stejně jako i celý studijní program) musí vykazovat 
odpovídající tvůrčí činnost v mezinárodním měřítku a musí 
zaručovat dlouhodobou perspektivu rozvoje studijního 
programu. 

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

Materiálové vědy Bc.  Materiály změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Materiálové vědy NMgr. Materiálové vědy a analýza 
materiálů 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Strojírenská 
technologie 

Dr.   změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,  
1. lékařská fakulta 

Porodní asistence Bc.  Porodní asistentka změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
1. lékařská fakulta 

Zobrazovací metody 
v lékařství,                    
Imaging Methods in 
Medicine 

Dr.   změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,         
2. lékařská fakulta 

Zobrazovací metody 
v lékařství,                    
Imaging Methods in 
Medicine 

Dr.   změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Fakulta sociálních věd 

Ekonomické teorie Dr. Ekonomie změna garanta studijního 
programu (3-letý DSP) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Fakulta sociálních věd 

Ekonomické teorie,  
Economic Theory 

Dr. Ekonomie, Economics změna garanta studijního 
programu (4-letý DSP) 
 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta 

Filozofie Dr. Filozofie změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.                  

Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta 

Filozofie Dr. Religionistika změna garanta studijního 
programu (3-letý DSP) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta 

Filozofie,                 
Philosophy 

Dr. Religionistika, Religious Studies změna garanta studijního 
programu (4-letý DSP) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Lékařská fakulta v Plzni 

Radiologie,                
Radiology 

Dr.   změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Lékařská fakulta v Plzni 

Zobrazovací metody 
v lékařství,                    
Imaging Methods in 
Medicine 

Dr.   změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta 

Biologie,              
Biology 

Bc.  Biologie (jednooborové), Biology 
(jednooborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta 

Biologie,              
Biology 

Bc.  Ekologická a evoluční biologie,         
Ecological and Evolutionary 
Biology 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta 

Biologie Bc.  Biologie se zaměřením na 
vzdělávání (dvouoborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.  

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta 

Enviromentální vědy, 
Environmental 
Sciences 

Dr.   změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta 

Fyzická geografie a 
geoekologie 

Dr.   změna garanta studijního 
programu (3-letý DSP) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta 

Fyzická geografie a 
geoekologie,               
Physical Geography 
and Geoecology 

Dr.   změna garanta studijního 
programu (4-letý DSP) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta 

Fyzikální chemie, 
Physical Chemistry 

Dr.   změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta 

Hydrologie a 
hydrogeologie 

NMgr. Hydrologie a hydrogeologie 
(jednooborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita obrany Ochrana vojsk a 
obyvatelstva 

Dr. Modelování a simulace procesů 
ochrany vojsk a obyvatelstva 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita obrany Ochrana vojsk a 
obyvatelstva 

Dr. Ochrana obyvatelstva změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita obrany Ochrana vojsk a 
obyvatelstva 

Dr. Zbraně hromadného ničení, 
škodliviny a ochrana proti nim 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita obrany, 
Fakulta vojenského 
leadershipu 

Ekonomika a 
manegement 

Mgr. Řízení a použití ozbrojených sil změna garanta studijního 
programu  

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava, 

Elektrotechnika Bc.  Aplikovaná a komerční 
elektronika 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

Elektrotechnika Bc.  Aplikovaná elektronika změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

Elektrotechnika Bc.  Biomedicínský technik změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

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

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

Elektrotechnika Bc.  Elektroenergetika změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

Elektrotechnika Bc.  Měřicí a řídicí technika změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

Elektrotechnika Bc.  Řídicí a informační systémy změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

Informační a 
komunikační 
technologie, 
Information and 
Communication 
Technology 

Bc.  Mobilní technologie, Mobile 
Technology 

změna garanta studijního oboru  
Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 
Fakulta mezinárodních 
vztahů 

Mezinárodní 
ekonomické vztahy 

Bc.  Cestovní ruch a regionální 
rozvoj 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze,               

Mezinárodní 
ekonomické vztahy 

Bc.  Mezinárodní studia - diplomacie změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Fakulta mezinárodních 
vztahů 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze,               
Fakulta mezinárodních 
vztahů 

Mezinárodní 
ekonomické vztahy, 
Internatonal 
Economic Relations 

Dr. Mezinárodní ekonomické 
vztahy, 
Internatonal Economic Relations 
 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje, aby nová 
garantka posílila publikační činnost, zejména v uznávaných 
typech publikací: impaktovaných časopisech a časopisech 
zařazených v databázi Scopus.  

Vysoká škola obchodní 
a hotelová s.r.o. 

Gastronomie, 
hotelnictví a turismus 

Bc. Gastronomie, hotelnictví a 
cestovní ruch 

změna garanta studijního oboru 
(11-17 vyžádáno doplnění o 
podrobnější údaje o novém 
garantovi studijního oboru) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola podnikání 
a práva, a. s. 

Ekonomika a 
management 

Bc. Manažerská ekonomika změna garanta studijního oboru 
(02-18 vyžádáno doplnění o 
údaje o novém garantovi 
studijního programu /v rozsahu 
přílohy C-I žádosti o akreditaci/) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola 
regionálního rozvoje a 
Bankovní institut – 
AMBIS, a.s. 

Ekonomika a 
management 

Bc. Ekonomika a management 
podniku 

rozšíření výuky společného 
základu na pobočky v Karlových 
Varech a Teplicích (11-17 
vyžádáno doplnění o aktuální 
rozvrhy /včetně jmen vyučujících 
jednotlivých předmětů/ pro 
všechna pracoviště, kde je 
výuka uskutečňována, 08-17 
vyžádáno doplnění o sdělení, 
zda bude nově výuka 
uskutečňována i na pobočce 
v Brně. V případě, že ano, Rada 
NAÚ požádala o údaje o 
personálním zabezpečení výuky 
na dané pobočce /v rozsahu B-
IIa a C-I žádosti o akreditaci/, 
04-17 vyžádáno doplnění 
informace o aktuální rozvrhy na 
letní semestr /s uvedením jmen 
vyučujících jednotlivých 
studijních předmětů/ pro 
všechna pracoviště, kde je 
výuka uskutečňována) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 173/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 
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INFORMACE O ZMĚNÁCH V HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

Vysoká škola/Fakulta Obor  Typ Obsah Závěry NAÚ 
Česká zemědělská univerzita 

v Praze, Technická fakulta 

Energetika H, P změny ve složení vědecké rady vysoké 
školy, změny ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje u nově 
vykazovaných členů vědeckých rad: 
1) v případě interních pracovníků o odborný životopis (v 
rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditace), 2) v případě 
externích členů o stručné CV s důrazem na dosavadní 
odborné působení. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné 
informace do 31. července 2018. 

Česká zemědělská univerzita 

v Praze, Technická fakulta 

Technika a mechanizace 

zemědělství 

H, P změny ve složení vědecké rady vysoké 
školy, změny ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje u nově 
vykazovaných členů vědeckých rad: 
1) v případě interních pracovníků o odborný životopis (v 
rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditace), 2) v případě 
externích členů o stručné CV s důrazem na dosavadní 
odborné působení. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné 
informace do 31. července 2018. 

Česká zemědělská univerzita 

v Praze, Technická fakulta 

Technika a technologie 

zpracování zemědělských 

materiálů a produktů 

H, P změny ve složení vědecké rady vysoké 
školy, změny ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje u nově 
vykazovaných členů vědeckých rad: 
1) v případě interních pracovníků o odborný životopis (v 
rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditace), 2) v případě 
externích členů o stručné CV s důrazem na dosavadní 
odborné působení. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné 
informace do 31. července 2018. 

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

Schváleno. 
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Ad 5 Různé 

 

a) Členové Rady NAÚ byli informováni o žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) o doplnění metodických materiálů NAÚ pro přípravu žádosti o akreditaci studijních 

programů. MŠMT na základě návrhu zařazení studijního programu do oboru vzdělání podle 

Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED-F 2013) uvedeného v žádostech vysokých 

škol o akreditaci přiděluje studijním programům kódy ISCED a požádalo NAÚ, aby do pokynů 

k obsahu žádosti o akreditaci zahrnul také stručné odůvodnění, na základě jakých kritérií vysoká 

škola dospěla ke svému návrhu kódu ISCED. Toto odůvodnění MŠMT využije při rozhodování 

o přidělení kódu ISCED danému studijnímu programu. Členové Rady NAÚ vyslovili s úpravou 

metodických materiálů v tomto směru souhlas. 

b)  Členové Rady NAÚ byli podrobně seznámeni s dosavadní přípravou implementace Obecného 

nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a povinnostmi, které z něj pro 

NAÚ vyplývají. NAÚ zpracovává zejména osobní údaje osob zapsaných do Seznamu 

hodnotitelů a osob zajišťujících vzdělávací a tvůrčí činnost na vysokých školách a dalších 

subjektech. Členové Rady byli poučeni o nutnosti dodržovat zásady nakládání s osobními údaji 

tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití, včetně mechanismů technického zabezpečení údajů, 

pravidel kybernetické bezpečnosti a omezení využití osobních údajů výhradně k účelům v rámci 

činnosti NAÚ dle zákona o vysokých školách. 

c) Rada NAÚ opravuje chybu, která byla uvedena v zápise ze 4. řádného zasedání Rady NAÚ dne 

26. dubna 2018. Stručné odůvodnění k usnesení č. 99/2018 zní: „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 z hlediska délky jejich 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.“ 

d)  Rada NAÚ opravuje chybu, která byla uvedena v zápise ze 4. řádného zasedání Rady NAÚ dne 

26. dubna 2018. Usnesení č. 108/2018 zní: „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 15 (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů.“ 

e) Rada NAÚ opravuje chybu, která byla uvedena v zápise ze 4. řádného zasedání Rady NAÚ dne 

26. dubna 2018. Rada NAÚ zároveň s usnesením o udělení akreditace níže uvedenému 

studijnímu programu odhlasovala i udělení oprávnění dané vysoké školy přiznávat ve smyslu  

§ 46 odst. 5 zákon o vysokých školách akademický titul PhDr. Vysoké škole bude vydáno 

opravné rozhodnutí. Usnesení č. 97/2018 zní: „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 
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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. 

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni je ve smyslu § 46 odst. 5 zákona  

o vysokých školách po tuto dobu oprávněna přiznávat ve výše uvedeném studijním programu 

akademický titul PhDr.“ 

Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání. 

 

Zapsali: Dita Tarbajová, Petr Tvrdý, Zora Valášková, Martina Vidláková 

 

Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ 


