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Zápis z 6. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu  

konaného dne 29. června 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 3 a 4 nebyli hosté přítomni 

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

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

Martina Vidláková, MSc. – při projednávání bodů 3 a 4 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 šestém řádném zasedání Rady 

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

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Seznam hodnotitelů 

3. Správní řízení 

4. Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech 

5. Různé 

 

 Usnesení č. 174/2018: 

Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání. 

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

Schváleno. 

 

Ad 2 Seznam hodnotitelů 

 

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík představil výsledný návrh výběru osob z výzvy č. 1/2018, 

které budou zařazeny do Seznamu hodnotitelů. Výběr byl projednán s orgány reprezentace 

vysokých škol, přičemž ze strany reprezentace nebyla vznesena žádná námitka. U čtyř navržených 

hodnotitelů byly upřesněny sféry a oblasti vzdělávání, do nichž mají být zařazeni v souladu 

s podmínkami výzvy č. 1/2018. 

 

 Usnesení č. 175/2018: 

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

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schvaluje zařazení osob 

uvedených v příloze tohoto usnesení do Seznamu hodnotitelů pro jednotlivé oblasti vzdělávání. 

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

Schváleno. 
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Rada NAÚ projednala čtyři žádosti hodnotitelů o vyřazení ze Seznamu hodnotitelů před uplynutím 

doby, na niž byli zapsáni.  

 

 Usnesení č. 176/2018: 

Rada NAÚ podle § 83e odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), schvaluje vyřazení doc. Liudmily Valové, 

CSc., doc. PhDr. Blaženy Gracové, Ph.D., RNDr. Martina Markla, DrSc. a Ing. Marty 

Novákové ze Seznamu hodnotitelů k 1. červenci 2018, a to na základě jejich žádostí. 

P: 14  K: 8  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. 180/2018 a 181/2018 navrhl alespoň jeden ze 

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

do správních spisů a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Z dotčených vysokých škol 

využily možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 

Ostravská univerzita, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého 

v Olomouci, Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

a Západočeská univerzita v Plzni. Po projednání předložených materiálů a diskuzi 

k předloženým vyjádřením vysokých škol Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci 

jednotlivých, níže uvedených, žádostí o akreditaci. 

 

 Usnesení č. 177/2018: 

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 Elektrotechnika, 

energetika a management se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, 

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

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

Elektrotechnika a Energetika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechnickou 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. 

 

 Usnesení č. 178/2018: 

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 

Elektrotechnika, energetika a management se standardní dobou studia 2 roky, formou studia 

prezenční a kombinovanou, a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu 

programu Electrical Engineering, Power Engineering and Management se standardní dobou 

studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona 
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č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Energetika, pro 

uskutečňování Fakultou elektrotechnickou 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. 

 

 Usnesení č. 179/2018: 

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 

Lékařská elektronika a bioinformatika se standardní dobou studia 2 roky, formou studia 

prezenční, a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Medical Electronics and Bioinformatics 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 Elektrotechnika, Informatika a Zdravotnické obory, pro uskutečňování Fakultou 

elektrotechnickou 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, která bude obsahovat informaci o zpřesnění 

vazby povinně volitelných studijních předmětů na tematické okruhy ověřované u státní zkoušky 

a o modifikaci zařazení jednotlivých předmětů z této skupiny do kategorie předmětů 

profilujícího základu. Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o realizaci výše 

uvedeného doporučení do 31.  prosince 2018.  

 

 Usnesení č. 180/2018: 

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 Anglophone 

Studies 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 

Filologie a Politické vědy, pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., na dobu 

5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a dostatečného 

rozvoje studijního programu na dobu 10 let. Z pohledu personálního je zde problematické 

odborné zaměření velkého množství vyučujících, kteří nemají dostatečnou tvůrčí činnost 

korespondující s předměty, jež garantují a vyučují. Některé studijní opory předložené pro 

kombinovanou formu studia nejsou vyhovující. Současně vysoká škola nevykazuje ani 

dostatečnou tvůrčí činnost v podobě výzkumných projektů. 
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Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující detailněji a obsáhleji rozpracované 

studijní opory pro kombinovanou formu studia, a to do 31. prosince 2019. 

 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující informace o personálním 

zabezpečení studijního programu a o publikační činnosti vyučujících s důrazem na profilaci 

studijního programu v části jazykové a literární (v rozsahu přílohy B-IIa a C-I žádosti  

o akreditaci). Současně Rada NAÚ žádá předložit údaje o získaných a realizovaných 

výzkumných projektech s mezinárodním přesahem (v rozsahu přílohy C-II žádosti o akreditaci). 

Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2021.  

 

 Usnesení č. 181/2018: 

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 Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., a neuděluje akreditaci akademicky 

zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Anglophone Studies 

se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční pro uskutečňování Metropolitní 

univerzitou Praha, o.p.s. 
P: 15  K: 8  Pro: 12  Proti: 1 Zdržel se: 2 

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 na publikační činnost akademických pracovníků zajišťujících studijní předměty 

profilujícího základu. Lingvistická a literární část je realizována převážně vyučujícími 

s magisterským a doktorským vzděláním. Jen výjimečně jsou předměty lingvistické a literární 

části studia zabezpečovány habilitovanými vyučujícími. Vysoká škola nesplňuje standardy pro 

akreditace, pokud jde o vědeckou činnost a její mezinárodní rozměr. Vykazuje pouze jeden 

výzkumný projekt s mezinárodním přesahem. Vysoká škola v posledních třech letech 

kontinuálně neřeší vědecké projekty, které se odborně vztahují k oblastem vzdělávání, do 

kterých je zařazen předmětný studijní program. 

 

 Usnesení č. 182/2018: 

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

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 Bezpečnostní 

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 Bezpečnostní studia, 

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

rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Rada NAÚ uděluje kratší dobu akreditace z důvodu, že se akreditace v oblasti bezpečnostních 

studií uděluje vysoké škole poprvé. Podmínky pro řádné zajištění výuky a související tvůrčí 

činnosti jsou na hraně přijatelnosti. Škola by se měla zaměřit na systematický rozvoj tvůrčí  

a vědecké činnosti pracoviště z hlediska dlouhodobé perspektivy.  
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Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o posílení kontaktní výuky, vyjasnění obsahu 

a zaměření samostatné práce studentů v rámci jednotlivých studijních předmětů a přesnějším 

vymezení tematických okruhů v rámci státní závěrečné zkoušky. Rada NAÚ žádá o předložení 

uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2018. 

 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o tvůrčí a vědecké činnosti v dané oblasti 

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

kontrolní zprávy do 30. června 2020. 

 

 Usnesení č. 183/2018: 

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 Aplikovaná informatika 

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 Informatika, pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní 

moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 184/2018: 

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 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 Biologie, ekologie a životní prostředí, pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity 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 personálním zabezpečení týkající se 

pracovních úvazků vyučujících a jejich publikační činnosti (v rozsahu přílohy B-IIa a C-I 

žádosti o akreditaci) a o výzkumné činnosti pracoviště (v rozsahu žádosti C-II žádosti  

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

 

 Usnesení č. 185/2018: 

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 

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 Biologie, ekologie 

a životní prostředí, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity na dobu 



 
 

6 

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity je ve 

smyslu § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách oprávněna po tuto dobu přiznávat ve výše 

uvedeném studijním programu akademický titul RNDr. 

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení týkající se 

pracovních úvazků vyučujících a jejich publikační činnosti (v rozsahu přílohy B-IIa a C-I 

žádosti o akreditaci) a výzkumné činnosti pracoviště (v rozsahu žádosti C-II žádosti  

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

 

 Usnesení č. 186/2018: 

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 Fyzika se standardní 

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

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Fyzika, pro uskutečňování Přírodovědeckou 

fakultou Ostravské univerzity 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 dbát na adekvátní zatížení vyučujících při garanci studijních předmětů 

tak, aby měli dostatečný časový prostor na výuku, konzultační činnost a další činnosti 

související se zabezpečením rozvoje studijního programu. 

 

 Usnesení č. 187/2018: 

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 technologie 

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 Informatika, pro 

uskutečňování Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické 

univerzity v Liberci 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 personálním zabezpečení studijního 

programu s ohledem na perspektivu jeho dlouhodobého rozvoje a o publikační činnosti 

akademických pracovníků podílejících se na uskutečňování studijního programu 

(v rozsahu přílohy B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) do 30. června 2023.   

 

 Usnesení č. 188/2018: 

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 
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akreditaci akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Mechatronika se 

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

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

školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Strojírenství, 

technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou mechatroniky, informatiky 

a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci 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 zvážit zařazení alespoň jednoho povinného předmětu v anglickém 

jazyce do studijního plánu a průběžně doplňovat povinnou i doporučenou literaturu  

o zahraniční, resp. novější tituly.  

 

 Usnesení č. 189/2018: 

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 Hudební teorie a pedagogika 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 Učitelství a Vědy o umění  

a kultuře, pro uskutečňování Pedagogickou 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. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující údaje: 1) o personálním 

zabezpečení doktorského studijního programu s ohledem na perspektivu jeho dlouhodobého 

rozvoje (v rozsahu přílohy B-IIa a C-I žádosti o akreditaci), 2) o výzkumné činnosti pracoviště, 

přesahující fakultní a univerzitní rozměr (v rozsahu přílohy C-II žádosti o akreditaci). Rada 

NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2023. 

 

 Usnesení č. 190/2018: 

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 Učitelství pro mateřské 

školy 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 

Učitelství, pro uskutečňování Pedagogickou 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. 191/2018: 

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 
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akreditaci akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami 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 Učitelství, pro 

uskutečňování Pedagogickou 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. 192/2018: 

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 magisterskému studijnímu programu Učitelství pro 

1. stupeň základních škol se standardní dobou studia 5 let, 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 Učitelství, pro uskutečňování Pedagogickou 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. 193/2018: 

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 Chemie 

se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, a akademicky zaměřenému 

bakalářskému studijnímu programu Chemistry 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 Chemie, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové 

na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

P: 15  K: 8  Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 2 

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Studijní program v tuto chvíli splňuje základní požadavky standardů 

týkající se personálního zabezpečení. Rada NAÚ přistoupila ke kratší době platnosti akreditace 

s ohledem na hodnoticí komisí a zpravodajem původně zjištěné nedostatky v personálním 

zabezpečení studijního programu, na které vysoká škola reagovala ve svém vyjádření. Navržené 

změny jsou pozitivním krokem, avšak dílčího charakteru, některé navržené změny se projeví až 

v budoucnosti. Vysoká škola musí dbát na kontinuální rozvoj personálního zabezpečení.   

 

Poznámka: 

Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu obsahující informaci, jakým způsobem vysoká 

škola upravila studijní literaturu uváděnou u studijních předmětů Základy matematiky I a II, 

Základy fyziky I a II a Základy statistiky. Rada NAÚ dále v rámci této kontrolní zprávy 

požaduje předložení celkového přehledu personálního zabezpečení bakalářského studijního 
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programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše 

uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2020.  

 

 Usnesení č. 194/2018: 

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 

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

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Chemistry 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 Chemie, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou 

Univerzity Hradec Králové na dobu 5 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 uvedeném studijním programu akademický titul 

RNDr. 

P: 15  K: 8  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 3 

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let.  Studijní program v tuto chvíli splňuje základní požadavky standardů 

týkající se personálního zabezpečení. Zajištění výuky v základních teoretických studijních 

předmětech profilujícího základu, na které upozornila hodnoticí komise a zpravodaj, však dává 

záruku rozvoje studijního programu pouze na kratší dobu, tj. 5 let. Vysoká škola musí dbát na 

kontinuální rozvoj personálního zabezpečení.   

 

      Poznámka: 

Rada NAÚ žádá předložení kontrolní zprávy obsahující celkový přehled personálního 

zabezpečení navazujícího magisterského studijního programu v rozsahu příloh B-IIa a C-I 

žádosti o akreditaci. Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2020. 

 

 Usnesení č. 195/2018: 

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 Fyzikálně-

technická měření a výpočetní technika se standardní dobou studia 3 roky, formou studia 

prezenční a kombinovanou, a akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu 

Physical-Technical Measurement and Computer Technology 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 Fyzika a Informatika, pro uskutečňování Přírodovědeckou 

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

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

Schváleno. 

 

 

Stručné zdůvodnění: 

Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 

programu na dobu 10 let. Garant uvedených studijních programů vykazuje publikační a další 
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tvůrčí činnost s nízkým mezinárodním rozměrem. Tato skutečnost se jeví jako zvláště závažná 

v případě studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce. V případě studijního 

programu v anglickém jazyce je u některých studijních předmětů uváděna studijní literatura 

primárně v českém jazyce. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ žádá předložení kontrolní zprávy obsahující: 1) údaje o publikační a další tvůrčí 

činnosti garanta studijního programu a o personálním zabezpečení základních teoretických 

předmětů profilujícího základu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci),  

2) aktualizovanou studijní literaturu uváděnou u studijních předmětů v rámci studijního 

programu uskutečňovaného v anglickém jazyce (v rozsahu přílohy B-III žádosti o akreditaci),  

3) charakteristiku systém kontaktů studentů s vyučujícími a 4) odkazy na studijní opory  

u studijních předmětů, u kterých nebyly zpřístupněny. Rada NAÚ žádá o předložení uvedené 

kontrolní zprávy do 31. prosince 2019.  

 

 Usnesení č. 196/2018: 

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 

Technologie potravin 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 

Potravinářství, pro uskutečňování Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké 

školy chemicko-technologické 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 jednoznačně vymezit okruhy státních závěrečných zkoušek.  

 

 Usnesení č. 197/2018: 

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 Řízení 

rizik technických a ekonomických systémů 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 Bezpečnostní obory, pro uskutečňování Vysokým učením technickým v Brně na 

dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Na uskutečňování studijního programu se podílí 

Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Praze.  

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

Schváleno. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ doporučuje, aby vysoká škola před zahájením uskutečňování studijního programu 

aktualizovala studijní literaturu v oblasti právních předpisů. 

 

 Usnesení č. 198/2018: 

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  



 
 

11 

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

doktorskému studijnímu programu Architektura a urbanismus 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 Architektura a urbanismus, pro 

uskutečňování Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně 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: 1) upřesnění zaměření obou specializací 

studijního programu (v rozsahu přílohy B-IIb žádosti o akreditaci), 2) podrobnějším vymezení 

možností uplatnění absolventů studijního programu (v rozsahu přílohy B-I žádosti o akreditaci), 

3) personálním zabezpečení studijního programu s ohledem na konec doby platnosti většiny 

pracovních smluv vyučujících v roce 2022 (v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci)  

a 4) proběhlých habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem mladších vyučujících, 

kteří se podílejí na uskutečňování studijního programu, které vysoká škola avizovala. Rada 

NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy žádosti o akreditaci do 31. prosince 2022.   

 

 

 Usnesení č. 199/2018: 

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 bezpečnost 

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

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

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Elektrotechnika 

a Informatika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysokého učení technického v Brně 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 v rámci daného studijního programu zvýšit zastoupení pracovníků  

z praxe ve výuce. 

 

 

 Usnesení č. 200/2018: 

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 

European Business and Finance se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, 

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

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

Ekonomické obory, pro uskutečňování Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického 

v Brně ve spolupráci s Nottingham Trent University podle § 47a zákona o vysokých školách na 

dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 
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Poznámka: 

Rada NAÚ doporučuje věnovat zvýšenou pozornost publikační činnosti vyučujících, zejména 

pokud jde o uznávané typy publikačních výstupů.  

 

 Usnesení č. 201/2018: 

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 Informatika a výpočetní technika se standardní 

dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu 

programu Computer Science and Engineering se standardní dobou studia 4 roky, formou studia 

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

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

předpisů, do oblasti vzdělávání Informatika, pro uskutečňování Fakultou aplikovaných věd 

Západočeské univerzity v Plzni 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: 1) o aktualizaci studijní literatury (v rozsahu 

přílohy B-III žádosti o akreditaci) a 2) o přijatých krocích v rámci úpravy studijních povinností 

reflektující přímou účast studenta na mezinárodní spolupráci Rada NAÚ žádá o předložení výše 

uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2018. 

 

 Usnesení č. 202/2018: 

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 Matematika a finanční 

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 Matematika, pro 

uskutečňování Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let od 

nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 

 Usnesení č. 203/2018: 

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 Matematika a její 

aplikace 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 Matematika, pro 

uskutečňování Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni 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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 Usnesení č. 204/2018: 

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 

Matematika a finanční studia 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 

Matematika, pro uskutečňování Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni 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 s ohledem na název a zaměření studijního programu věnovat zvýšenou 

pozornost publikační činnosti vyučujících v oblasti finanční matematiky.  

 

 Usnesení č. 205/2018: 

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 změřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Matematika a její aplikace 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 

Matematika, pro uskutečňování Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na 

dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity 

v Plzni je ve smyslu § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách oprávněna po tuto dobu přiznávat 

ve výše uvedeném studijním programu akademický titul RNDr. 

 

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

Schváleno. 

 

 

 Usnesení č. 206/2018: 

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 Matematika se standardní dobou studia 

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

Mathematics se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, 

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

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

Matematika, pro uskutečňování Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve 

spolupráci s Matematickým ústavem Akademie věd České republiky podle § 81 zákona  

o vysokých školách na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 

Bod programu dále řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek.   
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b) Rada NAÚ se dále zabývala žádostmi vysokých škol, u kterých tyto vysoké školy požádaly  

o zpětvzetí žádosti. 

 

Rada NAÚ se nejprve zabývala žádostí o udělení akreditace profesně zaměřenému 

bakalářskému studijnímu programu Cestovní ruch pro uskutečňování Metropolitní univerzitou 

Praha, o.p.s. 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. Vysoká škola 

vzala dne 19. června 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. 207/2018: 

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 

Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému 

studijnímu programu Cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, 

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

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

Schváleno. 

 

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

Didaktika fyziky a Didactics of Physics pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity 

Hradec Králové. 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 25. června 2018 předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedeným 

studijním programům zpět. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti 

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

 

 Usnesení č. 208/2018: 

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 Didaktika 

fyziky se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, 

a doktorskému studijnímu programu Didactics of Physics se standardní dobou studia 4 roky, 

formou studia prezenční, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec 

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

Schváleno. 

 

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Physical Measurements and Modelling pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové. 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 
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o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Vysoká škola vzala dne 25. června 

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. 209/2018: 

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

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

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

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti 

Univerzity Hradec Králové o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu 

magisterskému studijnímu programu Physical Measurements and Modelling se standardní 

dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou 

Univerzity Hradec Králové. 
P: 15  K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému 

bakalářskému studijnímu programu Klinická chemie a biologie pro uskutečňování Fakultou 

chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí 

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

vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěr 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 8. června 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. 210/2018: 

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 Pardubice o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu 

programu Klinická chemie a biologie se standardní dobou studia 3 roky, formou studia 

prezenční, pro uskutečňování Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. 

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

Schváleno. 

 

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

studijnímu programu Ekonomika a management pro uskutečňování Vysokou školou ekonomie 

a managementu, a.s. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Vysoká škola vzala 

dne 26. června 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. 211/2018: 

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 

Vysoké školy ekonomie a managementu, a.s., o udělení akreditace profesně zaměřenému 

bakalářskému studijnímu programu Ekonomika a management se standardní dobou studia 
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3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Vysokou školou ekonomie 

a managementu, a.s. 
P: 15  K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

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

magisterskému studijnímu programu Ekonomika a management pro uskutečňování Vysokou 

školou ekonomie a managementu, a.s. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. 

Vysoká škola vzala dne 26. června 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. 212/2018: 

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 

Vysoké školy ekonomie a managementu, a.s., o udělení akreditace profesně zaměřenému 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Ekonomika a management se standardní 

dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Vysokou 

školou ekonomie a managementu, a.s. 
P: 15  K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

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

studijnímu programu Komunikace a média pro uskutečňování Vysokou školou ekonomie 

a managementu, a.s. 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 26. června 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. 213/2018: 

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 

Vysoké školy ekonomie a managementu, a.s., o udělení akreditace profesně zaměřenému 

bakalářskému studijnímu programu Komunikace a média se standardní dobou studia 3 roky, 

formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Vysokou školou ekonomie 

a managementu, a.s. 
P: 15  K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

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

magisterskému studijnímu programu Komunikace a média pro uskutečňování Vysokou školou 

ekonomie a managementu, a.s. 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 
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k podkladům. Vysoká škola vzala dne 26. června 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. 214/2018: 

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 

Vysoké školy ekonomie a managementu, a.s., o udělení akreditace profesně zaměřenému 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Komunikace a média se standardní dobou 

studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Vysokou školou 

ekonomie a managementu, a.s. 
P: 15  K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

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

studijnímu programu Lidské zdroje pro uskutečňování Vysokou školou ekonomie 

a managementu, a.s. 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 26. června 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. 215/2018: 

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 

Vysoké školy ekonomie a managementu, a.s., o udělení akreditace profesně zaměřenému 

bakalářskému studijnímu programu Lidské zdroje se standardní dobou studia 3 roky, formou 

studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Vysokou školou ekonomie 

a managementu, a.s. 
P: 15  K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

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

magisterskému studijnímu programu Aplikovaná informatika pro uskutečňování Vysokou 

školou polytechnickou Jihlava. 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 21. června 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. 216/2018: 

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 
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zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti 

Vysoké školy polytechnické Jihlava o udělení akreditace profesně zaměřenému navazujícímu 

magisterskému studijnímu programu Aplikovaná informatika se standardní dobou studia 2 roky, 

formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Vysokou školou polytechnickou 

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

Schváleno. 

 

 

c) Rada NAÚ se dále zabývala žádostmi o udělení akreditace habilitačním řízením a řízením ke 

jmenování profesorem. Dané žádosti byly předloženy hodnoticím komisím k posouzení. 

Na základě stanoviska hodnoticích komisí vypracovali zpravodajové za příslušné oblasti 

vzdělávání své zprávy. Zprávy zpravodajů i závěry hodnoticích komisí se ve všech případech 

shodovaly v návrhu akreditaci udělit. Následně byly vysoké školy vyrozuměny o možnosti 

nahlédnout do správních spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Z dotčených vysokých 

škol využila možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí pouze Univerzita Pardubice. Po 

projednání předložených materiálů a diskusi k předloženému vyjádření vysoké školy Rada NAÚ 

přistoupila k rozhodnutí ve věci jednotlivých, níže uvedených, žádostí o akreditaci. 

 

 Usnesení č. 217/2018: 

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 Botanika pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 218/2018: 

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 Ekologie pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 

 

 Usnesení č. 219/2018: 

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 Fyziologie rostlin pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 220/2018: 
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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 Fyziologie živočichů 

pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na 

dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 221/2018: 

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 Hydrobiologie pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 222/2018: 

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 Molekulární 

a buněčná biologie a genetika pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 223/2018: 

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 Parazitologie pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 

 

 Usnesení č. 224/2018: 

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 Zoologie pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 

10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 225/2018: 
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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 Sociální politika  

a sociální práce pro uskutečňování Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity 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 o zavedení pravidel konkretizujících 

požadavky na uchazeče a postupů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, 

včetně vymezení pravomocí, odpovědností a úpravy postupu při střetu zájmů jednotlivých 

orgánů i pro Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, v návaznosti na pravidla platná na 

vysoké škole (v rozsahu příloh A-I, B-I a C-I žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do  

31. srpna 2019. 

 

 Usnesení č. 226/2018: 

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

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

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

akreditaci habilitačnímu řízení v oboru Systémové inženýrství a informatika pro uskutečňování 

Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 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 věnovat zvýšenou pozornost rozvoji vědeckovýzkumné činnosti v dané 

oblasti s cílem zvýšit intenzitu a kvalitu výstupů této činnosti. Rada NAÚ dále doporučuje 

věnovat zvýšenou pozornost dostatečnému zastoupení významných odborníků odpovídajícího 

odborného zaměření ve vědecké radě fakulty i školy. 

 

Rada požaduje předložení kontrolní zprávy o úspěšně ukončených habilitačních řízeních  

u akademických pracovníků, kteří jsou v žádosti uvedeni (v příloze F-II předložené žádosti  

o akreditaci) jako pracovníci s perspektivou habilitace (v rozsahu příloh F-I až F-V žádosti  

o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem). Rada NAÚ žádá  

o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2020. 

 

 Usnesení č. 227/2018: 

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 řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika pro 

uskutečňování Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na dobu 5 let od nabytí 

právní moci rozhodnutí. 

 

Poznámka: 

Rada NAÚ doporučuje věnovat zvýšenou pozornost rozvoji vědeckovýzkumné činnosti v dané 

oblasti s cílem zvýšit intenzitu a kvalitu výstupů této činnosti. Rada NAÚ dále doporučuje 



 
 

21 

věnovat zvýšenou pozornost dostatečnému zastoupení významných odborníků odpovídajícího 

odborného zaměření ve vědecké radě fakulty i školy. 

 

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení řízení ke 

jmenování profesorem a o úspěšně ukončených habilitačních řízeních u akademických 

pracovníků, kteří jsou v žádosti uvedeni (v příloze F-II předložené žádosti o akreditaci) jako 

pracovníci s perspektivou habilitace (v rozsahu příloh F-I až F-V žádosti o akreditaci 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem). Rada NAÚ žádá o předložení výše 

uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2020. 

 

 Usnesení č. 228/2018: 

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 Historické vědy pro 

uskutečňování Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice na dobu 5 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 zvýšení nároků kladených na uchazeče, co 

se týče množství a kvalitu odborných výstupů, mezinárodního rozměru publikační a celkové 

badatelské činnosti uchazečů a ohlasů tvůrčího výkonu uchazečů (v rozsahu přílohy C-I žádosti 

o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem). Rada NAÚ žádá 

o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. srpna 2019. 

 

 

d) Rada NAÚ dále jednala o zrušení usnesení Rady NAÚ č. 157/2018 o neudělení akreditace 

doktorskému studijnímu programu Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví 

se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování 

Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., a o zastavení řízení vedeného ve věci předmětného 

studijního programu, a to z důvodu zpětvzetí žádosti. Rada NAÚ na svém zasedání č. 5/2018 

konaném dne 24. května 2018 schválila usnesení č. 157/2018, kterým neuděluje akreditaci výše 

zmíněnému studijnímu programu. Zápis z tohoto zasedání byl již zveřejněn, avšak rozhodnutí  

o neudělení předmětné akreditace nebylo doposud vydáno. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 

požádala NAÚ dne 12. června 2018 o zpětvzetí dané žádosti. 

 

Správní řád v ustanovení § 45 odst. 4 stanoví, že právo vzít žádost zpět nelze uplatnit v době od 

vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení. Zpětvzetí 

žádosti vysokou školou je tedy oprávněné. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo Radě NAÚ 

hlasovat nejprve o zrušení usnesení č. 157/2018 a následně správní řízení o dané žádosti zastavit 

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

 

 Usnesení č. 229/2018: 

Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 157/2018 vydané na zasedání č. 5/2018 konaném dne  

24. května 2018, kterým neudělila akreditaci doktorskému studijnímu programu Mezinárodní  

a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví se standardní dobou studia 3 roky formou studia 

prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s. 

 

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, v návaznosti na § 83c odst. 
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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 

Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu 

Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví se standardní dobou studia 3 roky 

formou studia prezenční a kombinovanou studia pro uskutečňování Metropolitní univerzitou 

Praha, o.p.s. 
 

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

Schváleno. 

 

 

e) Rada NAÚ dále jednala o zrušení usnesení Rady NAÚ č. 159/2018 a č. 160/2018 o neudělení 

akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Sociální práce se 

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

zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Mezinárodní sociální a humanitární práce se 

standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční pro uskutečňování Cyrilometodějskou 

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

sociální Olomouc podle § 81 zákona o vysokých školách a o zastavení řízení vedeného ve věci 

předmětných studijních programů z důvodu zpětvzetí žádosti. Rada NAÚ na svém zasedání  

č. 5/2018 konaném dne 24. května 2018 schválila usnesení č. 159/2018 a č. 160/2018, kterým 

neuděluje akreditaci výše zmíněným studijním programům. Zápis z tohoto zasedání byl již 

zveřejněn, avšak rozhodnutí o neudělení předmětných akreditací nebylo doposud vydáno. 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., požádala NAÚ dne 12. června 2018 o zpětvzetí daných 

žádostí. 

 

Správní řád v ustanovení § 45 odst. 4 stanoví, že právo vzít žádost zpět nelze uplatnit v době od 

vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení. Zpětvzetí 

žádosti vysokou školou je tedy oprávněné. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo Radě NAÚ 

hlasovat nejprve o zrušení usnesení č. 159/2018 a č. 160/2018 a následně správní řízení 

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

 

 Usnesení č. 230/2018: 

Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 159/2018 vydané na zasedání č. 5/2018 konaném dne  

24. května 2018, kterým neudělila akreditaci profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu 

programu Sociální práce se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční  

a kombinovanou pro uskutečňování Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity 

Palackého v Olomouci ve spolupráci s CARITAS – VOŠ sociální Olomouc podle § 81 zákona  

o vysokých školách. 

 

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, 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 Palackého v Olomouci o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému 

studijnímu programu Sociální práce se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční 

a kombinovanou 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: 13     Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno. 
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 Usnesení č. 231/2018: 

Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 160/2018 vydané na zasedání č. 5/2018 konaném dne  

24. května 2018, kterým neudělila akreditaci profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu 

programu Mezinárodní sociální a humanitární práce se standardní dobou studia 3 roky formou 

studia prezenční pro uskutečňování Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity 

Palackého v Olomouci ve spolupráci s CARITAS – VOŠ sociální Olomouc podle § 81 zákona  

o vysokých školách. 

 

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, 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 Palackého v Olomouci o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému 

studijnímu programu Mezinárodní sociální a humanitární práce se standardní dobou studia  

3 roky formou studia prezenční 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: 8      Pro: 13     Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

f) Rada se dále zabývala návrhem na odnětí akreditace oboru habilitačního řízení 

uskutečňovaného Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Rada NAÚ na svém zasedání  

č. 11/2017 konaném dne 14. prosince 2017 odsouhlasila zahájení správního řízení z moci úřední 

ve věci odnětí akreditace habilitačnímu řízení v oboru Psychologie práce a organizace. 

Zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání navrhl Radě NAÚ předmětné řízení zahájit na 

základě posouzení předložené kontrolní zprávy k oboru habilitačního řízení. Předmětná věc byla 

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

zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. Oba závěry se shodovaly v názoru 

akreditaci odejmout. Následně byla Univerzita Karlova vyrozuměna o možnosti nahlédnout do 

správního spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Univerzita Karlova svého práva vyjádřit 

se k podkladům rozhodnutí nevyužila. Předsednictvo NAÚ navrhlo Radě NAÚ hlasovat nejprve 

o návrhu zpravodaje, a teprve pokud tento nebude schválen, hlasovat o návrhu usnesení, kterým 

se řízení zastaví. 

 

 Usnesení č. 232/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 86 odst. 5 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, odnímá 

akreditaci habilitačnímu řízení v oboru Psychologie práce a organizace uskutečňovaného 

Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. 

 

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

Schváleno. 

Stručné zdůvodnění: 

Obor habilitačního řízení není dostatečně personálně zabezpečen tak, jak stanovují standardy 

pro akreditace v části týkající se habilitačního řízení. Požadavkům této části standardů 

neodpovídá ani složení Vědecké rady Univerzity Karlovy ani složení Vědecké rady Filozofické 

fakulty. Vysoká škola neprokázala dlouhodobou vědeckou činnost s mezinárodním rozsahem 

v kvalitě, intenzitě a rozsahu, které odpovídají povaze předmětného oboru řízení. Vysoká škola 

není dlouhodobě řešitelem vědeckých projektů v České republice nebo v zahraničí, které se 

odborně vztahují k oboru habilitačního řízení. 
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g) Rada NAÚ se dále zabývala žádostí Univerzity Karlovy o zpětvzetí části žádosti o udělení 

institucionální akreditace. Rada NAÚ na svém zasedání č. 3/2018 konaném dne 21. března 2018 

rozhodla o udělení institucionální akreditace Univerzitě Karlově pro všechny oblasti vzdělávání 

a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů, o které Univerzita Karlova žádala, 

s výjimkou doktorského typu studijních programů v oblastech vzdělávání Mediální 

a komunikační studia a Sociální práce. Dne 16. května 2018 podala Univerzita Karlova 

odvolání proti výroku rozhodnutí Rady NAÚ týkající se neudělení institucionální akreditace pro 

doktorský typ studijních programů ve výše uvedených oblastech vzdělávání. Následně před 

předáním spisu odvolacímu orgánu vzala Univerzita Karlova přípisem ze dne 15. června 2018 

část žádosti týkající se udělení institucionální akreditace pro doktorský typ studijních programů 

ve výše uvedených oblastech vzdělávání zpět.  

 

Správní řád ve svém § 88 odst. 2 stanoví, že pokud v řízení o žádosti dojde po podání odvolání  

a před předáním spisu odvolacímu orgánu k zpětvzetí žádosti, správní orgán, který napadené 

rozhodnutí vydal, řízení zastaví. Předsednictvo NAÚ proto v souladu se správním řádem Radě 

NAÚ navrhlo řízení o této části žádosti Univerzity Karlovy zastavit a v této souvislosti zrušit 

výrok, kterým nebyla Univerzitě Karlově udělena institucionální akreditace pro doktorský typ 

studijních programů ve výše uvedených oblastech vzdělávání. 

 

 Usnesení č. 233/2018: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v návaznosti na § 88 odst. 2 a § 66 

odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 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 

 

I. v rozhodnutí o žádosti Univerzity Karlovy čj.: NAU-77/2017-16 o udělení institucionální 

akreditace zrušuje výrok II. o neudělení institucionální akreditace Univerzitě Karlově pro 

oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia a Sociální práce a v jejich rámci doktorský 

typ studijních programů a  

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

 Schváleno. 

 

II. zastavuje řízení o žádosti Univerzity Karlovy o udělení institucionální akreditace v části 

žádosti týkající se udělení institucionální akreditace pro doktorský typ studijních programů  

v oblastech vzdělávání Mediální a komunikační studia a Sociální práce. 

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

 Schváleno. 

 

 

h) Rada NAÚ se zabývala žádostí Univerzity Palackého v Olomouci o institucionální akreditaci 

pro 22 oblastí vzdělávání. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ byla ustavena hodnoticí 

komise, složená z předsedy hodnoticí komise, dílčí komise pro institucionální prostředí 

a 22 dílčích komisí pro jednotlivé oblasti vzdělávání. V průběhu procesu hodnocení žádosti 

o institucionální akreditaci bylo doručeno oznámení od Univerzity Palackého v Olomouci  

o zúžení předmětu žádosti tak, že nežádá o institucionální akreditace pro bakalářský typ 

studijních programů v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství. V období  

od 5. března do 13. dubna 2018 probíhaly na rektorátu a součástech Univerzity Palackého 

povinné návštěvy dílčích komisí. Poté všechny dílčí hodnoticí komise vypracovaly svá 

stanoviska, která byla schválena členy jednotlivých komisí a řádně doručena NAÚ. Následně 
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předseda hodnoticí komise vypracoval stanovisko hodnoticí komise jako celku, jehož nedílnou 

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

zasláno k projednání per rollam. Stanovisko dílčí komise bylo přijato většinou 68 hlasů (0 hlasů 

bylo proti návrhu, 24 hodnotitelů se zdrželo hlasování). Hodnoticí komise navrhla udělit 

Univerzitě Palackého v Olomouci institucionální akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání 

a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů, o které Univerzita Palackého  

v Olomouci požádala, s výjimkou bakalářských, magisterských a doktorských typů studijních 

programů v oblasti vzdělávání Ekonomické obory a doktorského typu studijních programů 

v oblasti vzdělávání Sociální práce.  

 

Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace 

a zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy.  

 

Zpravodaj pro institucionální akreditace na základě posouzení institucionálního prostředí navrhl 

Univerzitě Palackého v Olomouci institucionální akreditaci udělit, s povinností kontrolní 

zprávy. Dále navrhl udělit Univerzitě Palackého v Olomouci 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 Univerzity Palackého v Olomouci), a to v oblastech, ve kterých Univerzita 

Palackého v Olomouci získá institucionální akreditaci pro doktorský typ studijních programů. 

 

Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělit Univerzitě Palackého 

v Olomouci institucionální akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro 

všechny typy studijních programů, o které Univerzita Palackého v Olomouci požádala, 

s výjimkou všech typů studijních programů v oblasti vzdělávání Ekonomické obory, 

doktorského typu studijních programů v oblastech vzdělávání Mediální a komunikační studia 

a Psychologie a magisterského a doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání 

Sociální práce. 

 

Poté byla Univerzita Palackého v Olomouci a příslušná pracoviště Akademie věd České 

republiky vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům 

správního řízení. Rektor Univerzity Palackého v Olomouci zaslal dne 26. června 2018 své 

vyjádření k obsahu správního spisu. 

 

Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajských zpráv následovala obšírná 

diskuze. Výsledkem této diskuze a komparativního hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání 

byl návrh, aby se hlasovalo o usnesení, kterým nebude institucionální akreditace udělena 

v oblasti vzdělávání Ekonomické obory, v oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia pro 

doktorský typ studijních programů, v oblasti vzdělávání Psychologie pro doktorský typ 

studijních programů a v oblasti vzdělávání Sociální práce pro magisterský a doktorský typ 

studijních programů; v ostatních oblastech vzdělávání bude udělena, s povinností kontrolní 

zprávy v oblastech vzdělávání Filologie, Historické vědy Mediální a komunikační studia, 

Politické vědy, Psychologie, Sociální práce a Neučitelská pedagogika. Kontrolní zpráva bude 

dále vyžádána v souvislosti s institucionálním prostředím vysoké školy.  

 

 

 Usnesení č. 234/2018: 

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, 
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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), ve znění pozdějších předpisů, Univerzitě Palackého 

v Olomouci institucionální akreditaci pro:  

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

magisterský a doktorský typ studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

a doktorský typ studijních programů, 

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

programů, 

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

studijních programů, 

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

programů, 

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

studijních programů, 

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

studijních programů, 

i) oblast vzdělávání Mediální a komunikační studia a v jejím rámci bakalářský a magisterský 

typ studijních programů, 

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

a doktorský typ studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

programů, 

m) oblast vzdělávání Psychologie a v jejím rámci bakalářský a magisterský studijních 

programů, 

n) oblast vzdělávání Sociální práce a v jejím rámci bakalářský typ studijních programů, 

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

studijních programů, 

p) oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; kinantropologie a v jejím rámci bakalářský, 

magisterský a doktorský typ studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

a doktorský typ studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

a doktorský typ studijních programů, 

u) oblast vzdělávání Zdravotnické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský 

typ studijních programů, 

 

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

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Univerzitě Palackého 

v Olomouci institucionální akreditaci pro: 

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

studijních programů, 

b) oblast vzdělávání Mediální a komunikační studia a v jejím rámci doktorský typ studijních 

programů, 
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c) oblast vzdělávání Psychologie a v jejím rámci doktorský typ studijních programů, 

d) oblast vzdělávání Sociální práce a v jejím rámci magisterský a doktorský 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) Univerzitě Palackého v Olomouci 

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: 

 

Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno, 

Biologické centrum AV ČR, Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, 

Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, 252 43 Průhonice, 

Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, 

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

Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, 

Psychologický ústav AV ČR, Veveří 97, 602 00 Brno, 

Slovanský ústav AV ČR, Valentinská 1, 110 00 Praha 1, 

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

Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1, 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, Rozvojová 263, 165 02 Praha-Lysolaje, 

Ústav informatiky AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 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 státu a práva AV ČR, Národní 18, 116 00 Praha 1. 

 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Rada NAÚ konstatuje, že v případě bakalářského a magisterského typu studijních programů 

v oblasti vzdělávání Ekonomické obory jsou hlavními důvody neudělení institucionální 

akreditace nedostatečný rozsah vzdělávací činnosti, která nepokrývá dominantní část základních 

tematických okruhů, což je dáno i dosavadní realizací pouze dvouoborového studia, 

a nedostatečné personální zabezpečení. 

 

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

Ekonomické obory jsou hlavními důvody neudělení institucionální akreditace povaha, rozsah 

a struktura dosavadní vzdělávací činnosti, kde zatím nedošlo k vytvoření standardních 

mechanismů pro uskutečňování doktorských studijních programů, nedostatečný rozsah vědecké 

činnosti, včetně jejího mezinárodního rozměru a nedostatečné personální zabezpečení. 

 

V případě doktorského typu studijních programů oblasti vzdělávání Mediální a komunikační 

studia jsou hlavními důvody neudělení institucionální akreditace povaha, rozsah a struktura 

dosavadní vzdělávací činnosti, kde zatím nedošlo k vytvoření standardních mechanismů pro 

uskutečňování doktorských studijních programů, nedostatečné personální zabezpečení 

a nedostatečný mezinárodní rozměr vědecké činnosti. 

 

V případě doktorského typu studijních programů oblasti vzdělávání Psychologie jsou hlavními 

důvody neudělení institucionální akreditace nedostatečný rozsah vědecké činnosti, včetně jejího 

mezinárodního rozměru a nedostatečné personální zabezpečení. 
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V případě magisterského a doktorského typu studijních programů oblasti vzdělávání Sociální 

práce jsou hlavními důvody neudělení institucionální akreditace nedostatečný rozsah vědecké 

činnosti, včetně jejího mezinárodního rozměru, nedostatečné personální zabezpečení a výrazné 

rozdíly v celkovém zabezpečení dané oblasti vzdělávání na jednotlivých fakultách, které se na 

realizaci vzdělávání v této oblasti vzdělávání podílejí. 

 

 

Poznámka: 

A) Institucionální prostředí 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

- zveřejnit vnitřní normy (alespoň ty klíčové z nich) a zveřejňovat zápisy z jednání 

samosprávných akademických orgánů a klíčových poradních orgánů Univerzity Palackého 

v Olomouci a součástí Univerzity Palackého v Olomouci,  

- zvážit úpravu problematických nebo nejasných ustanovení ve vnitřních předpisech 

Univerzity Palackého v Olomouci, 

- dbát na dodržování zásady, že doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost 

činností, ke kterým byla veřejná vysoká škola zřízena, 

- zvážit úpravu způsobu vnitřního rozdělování finančních prostředků na součásti univerzity 

tak, aby odrážely strategické priority Univerzity Palackého v Olomouci, posilovaly tvůrčí 

činnosti ve společenskovědních a humanitních oborech, zahrnovaly kohezní mechanismy 

a zohledňovaly problematiku mezifakultní a servisní výuky, 

- připravit strategii udržitelnosti aktivit, které byly primárně financovány z prostředků 

Evropské unie a Národního programu udržitelnosti a celkově cíleně dbát na tuto udržitelnost, 

- posilovat prvky vnitřního kontrolního systému v oblasti hospodaření a klást důraz na roli 

interního auditu, 

- pravidelně vyhodnocovat plnění strategických cílů (a naplňování klíčových indikátorů) 

obsažených ve strategickém záměru a s přihlédnutím k tomuto vyhodnocení koncipovat 

každoroční plány realizace strategického záměru, 

- připravit systém hodnocení výsledků tvůrčí činnosti tak, aby přiměřeně odpovídal hodnocení 

na národní úrovni a odrážel velikost a strukturu vysoké školy, 

- zvážit úpravu vymezení Rady pro vnitřní hodnocení, aby bylo zaručeno zastoupení skupin 

příbuzných oblastí vzdělávání uskutečňovaných na Univerzitě Palackého v Olomouci,  

a úpravu funkčního období členů Rady tak, aby nebylo bezprostředně navázáno na funkční 

období rektora; snížit důraz na hledisko zastoupení vedení fakult ve prospěch konstrukce 

Rady pro vnitřní hodnocení jako odborného, plně samostatného samosprávného 

akademického orgánu. 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

- vyhodnocení podnětu k úpravě vnitřních předpisů Univerzity Palackého v Olomouci, 

- vyhodnocení podnětu k úpravě vnitřních pravidel rozdělování prostředků na součásti 

Univerzity Palackého v Olomouci, 

- popis přijaté strategie udržitelnosti aktivit, které byly primárně financovány z prostředků 

Evropské unie a Národního programu udržitelnosti a dalších nástrojů pro zabezpečení této 

udržitelnosti,  

- podrobný popis vnitřního kontrolního systému v oblasti hospodaření a činnosti útvaru 

interního auditu, včetně rámcového přehledu realizovaných kontrol a jejich výsledků,  

- popis systému pravidelného vyhodnocování vývoje klíčových indikátorů a plnění 

strategických cílů obsažených ve strategickém záměru, 

- popis připravovaného systému hodnocení výsledků tvůrčí činnosti, včetně popisu již 

implementovaných prvků,  
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- vyhodnocení podnětu k vymezení Rady pro vnitřní hodnocení a funkčnímu období jejích 

členů.  

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2020. 

 

B) Oblast vzdělávání Filologie 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje: 

- věnovat pozornost rozdílné úrovni personálního zabezpečení a tvůrčí činnosti související 

s jednotlivými jazyky, 

- při realizaci tzv. areálových studií věnovat pozornost tomu, aby studijní programy splňovaly 

požadavky oblasti vzdělávání a požadavkům na případné profesní studijní programy. 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

- celkový přehled o struktuře vzdělávací činnosti v případě magisterského a doktorského typu 

studijních programů,  

- celkový přehled o personálním zabezpečení magisterských a doktorských studijních 

programů,  

- celkový přehled o vědecké činnosti a jejím mezinárodním rozměru. 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2023. 

 

C) Oblast vzdělávání Historické vědy 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje: 

-  věnovat pozornost personálnímu zabezpečení a vědecké činnosti týkající se archeologie 

v případě magisterského a doktorského typu studijních programů,  

-  věnovat pozornost struktuře personálního zabezpečení tak, aby se snížil vysoký podíl 

pracovníků, kteří počínaje vysokoškolským studiem působí výhradně na Univerzitě 

Palackého v Olomouci. 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

-  celkový přehled o personálním zabezpečení a vědecké činnosti týkající se oboru archeologie 

a související s magisterským a doktorským typem studijních programů,  

-  přehled pokrytí základních tematických okruhů v případě doktorského typu studijních 

programů, 

-  přehled přijatých opatření a jejich výsledků týkající se zvýšení podílu pracovníků, kteří 

studium nebo část akademického působení absolvovali mimo Univerzitu Palackého 

v Olomouci.  

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2023. 

 

 

 

D) Oblast vzdělávání Mediální a komunikační studia 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje věnovat zásadní pozornost celkovému personálnímu zabezpečení 

a vědecké činnosti, včetně jejího mezinárodního rozměru, a to zejména v souvislosti 

s magisterskými studijními programy. 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

-  celkový přehled o personálním zabezpečení magisterských studijních programů,  
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-  přehled aktivit s mezinárodním rozměrem vztahujících se k magisterským studijním 

  Programům, 

-  celkový přehled o vědecké činnosti a jejím mezinárodním rozměru. 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2023. 

 

E) Oblast vzdělávání Neučitelská pedagogika 

Rada NAÚ doporučuje věnovat zásadní pozornost celkovému personálnímu zabezpečení 

a vědecké činnosti, včetně jejího mezinárodního rozměru, realizaci praxe a eliminaci duplicit ve 

vzdělávací činnosti. 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

-  celkový přehled o struktuře vzdělávací činnosti,  

-  celkový přehled o personálním zabezpečení,  

- celkový přehled o vědecké činnosti,  

- celkový přehled aktivit s mezinárodním rozměrem.  

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2023. 

 

F) Oblast vzdělávání Politické vědy 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje: 

- ukončit uskutečňování studijního programu z této oblasti vzdělávání na Právnické fakultě,  

- věnovat zvýšenou pozornost celkovému personálnímu zabezpečení (i z hlediska garantů 

studijních programů) a jeho rozvoji,  

- věnovat pozornost vědecké činnosti v rámci oblasti vzdělávání,  

- posílit ve studijních plánech navazujících magisterských studijních programů oblast 

mezinárodních vztahů. 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

- celkový přehled o personálním zabezpečení,  

- celkový přehled o vědecké činnosti,  

-  celkový přehled aktivit s mezinárodním rozměrem.  

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2021. 

 

G) Oblast vzdělávání Psychologie 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje věnovat pozornost celkovému personálnímu zabezpečení a vědecké 

činnosti, včetně jejího mezinárodního rozměru. 

 

 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

- celkový přehled o personálním zabezpečení magisterských studijních programů,  

- celkový přehled o vědecké činnosti.  

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2023. 

 

H) Oblast vzdělávání Sociální práce 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

Rada NAÚ doporučuje věnovat pozornost uskutečňování oblasti vzdělávání na jednotlivých 

fakultách, a to i z hlediska personálního zabezpečení.  
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Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

- celkový přehled o personálním zabezpečení bakalářských studijních programů,  

- celkový přehled o struktuře vzdělávací činnosti v případě bakalářského typu studijních 

programů. 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 30. června 2023. 

 

Rada NAÚ dále projednala další doporučení pro vedení vysoké školy (bez povinnosti předložit 

kontrolní zprávu) formulovaná hodnoticí komisí ve svém stanovisku, resp. jednotlivými 

zpravodaji pro oblasti vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie, Informatika, Matematika, 

Právo, Vědy o Zemi a Zdravotnické obory ve svých zprávách, a doporučuje vysoké škole je 

implementovat.  

 

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. 

 

 



 
 

32 

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. 235/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Vysoká škola ekonomie 
a managementu, a. s. 

Ekonomika a 
management, 
Economics and 
Management 

NMgr. Management firem, 
Corporate 
Management 

03-18 
(01-16) 

personální zabezpečení 
studijního oboru (03-18 
vyžádána kontrolní zpráva o 
odstranění nedostatků v 
personálním zabezpečení 
studijního oboru Management 
firem/Corporate Management, 
včetně vymezení procent podílu 
jednotlivých pracovníků na 
výuce daného předmětu /v 
rozsahu přílohy B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci/; Někteří 
vyučující působili na vysoké 
škole na základě dohody o 
provedení práce. Z 
předložených materiálů nebyl 
jasný jejich podíl na výuce jimi 
zajišťovaných předmětů /v 
souladu se standardy by jádro 
pracovníků zabezpečujících 
výuku daného studijního 
programu mělo být tvořeno 
vyučujícími, kteří mají na vysoké 
škole uzavřen pracovní poměr/. 
V případě vyučujícího předmětu 
Měření firemní výkonnosti byla 
překročena maximální týdenní 
pracovní doba daná 1,5 
násobkem stanovené týdenní 
pracovní doby podle § 79 
zákoníku práce. V souladu se 
standardy nebylo lze brát tohoto 
vyučujícího v úvahu při 
posuzování personálního 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení 
studijního programu a v publikační činnosti vyučujících a 
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Řada vyučujících 
nevykazuje žádnou publikační činnost, popřípadě jejich 
publikační činnosti není v souladu se zaměřením jimi 
zabezpečovaných studijních předmětů. Rada NAÚ proto 
požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění uvedených 
nedostatků, obsahující údaje o personálním zabezpečení a 
publikační činnosti vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci) a rozvrhy výuky pro zimní semestr 
školního roku 2018/19 (včetně uvedení jmen vyučujících) do 
31. prosince 2018. 
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zabezpečení studijního 
programu. Studijní předmět 
Měření firemní výkonnosti a 
částečně i studijní předmět 
Finanční řízení proto nebyl 
dostatečně personálně 
zabezpečen) 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 236/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Mendelova univerzita 
v Brně,  
Agronomická fakulta 

Technologie odpadů NMgr. Technologie a 
management 
odpadů 

02-16 ucelená sada studijních opor 
odpovídající kvality pro 
kombinovanou formu studia 
(kvalita studijních opor 
neodpovídala magisterskému 
studiu; převažovaly 
powerpointové prezentace) 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v zajištění kombinované formy 
studia studijními oporami a vyzývá vysokou školu k jejich 
odstranění. I přes dílčí zlepšení v zajištění kombinované formy 
studia studijními oporami přetrvávají některé nedostatky 
vytýkané Akreditační komisí v roce 2016. Předměty s právní 
tématikou mají jako opory uvedeny jen databáze právních 
norem. U některých studijních předmětů, např. Fyzikální 
vlastnosti odpadů, Zneškodňování ropných kontaminací nebo 
Chemické vlastnosti odpadů zůstaly jako studijní opory pro 
kombinované studium jen powerpointové prezentace. 
Studijní opory předložené vysokou školou tak nejsou 
zpracovány ve stejné kvalitě. Představují buď velmi 
zjednodušené výpisky z učebnic nebo skripta anebo 
powerpointové prezentace (kvalitu většiny e-learningových 
opor navíc nelze ověřit, protože jsou přístupné pouze 
z interního systému vysoké školy). Neodpovídají tak 
požadavkům na studijní opory pro kombinované studium – 
podle Metodické pomůcky pro posuzování žádostí o akreditace 
studijního programu by studijní opory měly umožnit adekvátní 
nahrazení přímé výuky. Nemělo by se jednat pouze o výtah 
z učebnice či jiný redukovaný text. Součástí studijní opory 
musí být úkoly pro samostatnou práci studenta a požadavky 
na samostudium. Je proto třeba sjednotit kvalitu studijních 
opor, zejména doplnit úkoly pro samostatnou práci studenta 
a požadavky na samostudium tam, kde tyto úkoly a požadavky 
chybí. Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o 
odstranění nedostatků v zajištění kombinované formy studia 
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studijními oporami do 30. června 2019. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 237/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Vysoká škola finanční a 
správní, a. s. 

Bezpečnostně právní 
studia 

Bc. Bezpečnostně 
právní studia 

03-18 
(07-17) 
 

personální zabezpečení výuky 
studijního oboru ve všech 
ročnících studia (v rozsahu 
příloh B-IIa a C-I  žádosti o 
akreditaci) a rozvrhy výuky na 
ZS (s uvedením jmen 
vyučujících) v sídle vysoké školy 
i na všech pobočkách, kde je 
výuka uskutečňována (03-18 
vyžádáno doplnění o rozvrhy 
výuky na aktuální LS /s 
uvedením jmen vyučujících/ v 
sídle vysoké školy i na všech 
pobočkách, kde je výuka 
uskutečňována) 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení 
studijního programu a vyzývá vysokou školu k jejich 
odstranění. Řada vyučujících (např. vyučující, kteří 
zabezpečují výuku studijních předmětů Civilní právo 1, 2, 
Forenzní psychologie, Právo veřejných sborů a Vybrané 
problémy kriminologie, resp. se podílejí na výuce studijních 
předmětů Bezpečnostní studia 1, 2, Kriminalistická technika a 
Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy) nevykazuje 
žádnou tvůrčí činnost nebo výsledky jejich tvůrčí činnosti 
nemají dostatečnou kvalitu, popřípadě zaměření jejich tvůrčí 
činnosti bezprostředně nesouvisí se zaměřením jimi 
zabezpečovaných studijních předmětů. Dále, úroveň 
personálního zabezpečení výuky v sídle vysoké školy a na 
pobočce Karlovy Vary není zcela srovnatelná. Rada NAÚ proto 
požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků 
v personálním zabezpečení (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci; jak pro sídlo vysoké školy, tak i pro 
všechny pobočky, kde je výuka uskutečňována) do 30. června 
2019. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 238/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Mendelova univerzita 
v Brně,  
Agronomická fakulta 

Ekologie a ochrana 
prostředí, 
Ecology and 

Dr. Aplikovaná a 
krajinná ekologie, 
Applied and 

02-16 provedené úpravy (AK 
doporučila věnovat pozornost 
publikační činnosti garanta 

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o informace, 
nakolik se provedená změna garanta promítla do složení 
oborové rady, tj. zda je stávající garantka členkou či 
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Environmental 
Protection  

Landscape Ecology  související se studijním oborem. 
AK dále požadovala zvýšit 
požadavky na publikační činnost 
studentů doktorského studia) 

předsedkyní oborové rady, či nikoliv. Rada NAÚ dále žádá 
vyjasnit, jakým způsobem byly zvýšeny požadavky na 
publikační činnost studentů doktorského studia. Rada NAÚ 
žádá o předložení doplněné kontrolní zprávy do 31. srpna 
2018. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 239/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 
Metropolitní univerzita 
Praha, o.p.s. 

Politologie Dr. Politologie 02-16 zahájená, příp. proběhlá 
habilitační řízení 
nehabilitovaných pedagogů s 
plným úvazkem na vysoké škole  
 

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o následující 
informace: a) složení oborové rady, b) přehled školitelů (v 
rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci), c) přehled studujících 
(včetně uvedení témat jejich disertační prací a jejich školitelů) 
a d) zápisy z jednání oborové rady za období od udělení 
akreditace. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné kontrolní 
zprávy do 31. srpna 2018. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 240/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 
Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta ekonomická 

Ekonomika a 
management 

Dr. Podniková 
ekonomika a 
management 

02-18 změna garanta studijního oboru 
(02-18 vyžádána kontrolní 
zpráva o odstranění nedostatků 
v garanci studijního programu a 
dále doplnění informace o údaje 
o aktuálním personálním 
zabezpečení studijního 
programu) 

Rada NAÚ souhlasí se změnou termínu pro předložení 
kontrolní zprávy o odstranění nedostatků v garanci studijního 
programu. Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní 
zprávy do 31. srpna 2018. 

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

Schváleno. 
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 Usnesení č. 241/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 
České vysoké učení 
technické v Praze, 
Fakulta strojní 

Strojní inženýrství, 
Mechanical 
Engineering 

Dr. Termomechanika a 
mechanika tekutin, 
Thermomechanics 
and Fluid 
Mechanics 

03-16 garant studijního oboru 
z hlediska perspektivy rozvoje 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Ekonomicko-správní 
fakulta 

Ekonomické teorie Bc. Ekonomie  03-16 garant studijního oboru Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Mendelova univerzita 
v Brně,  
Lesnická a dřevařská 
fakulta 

Krajinné inženýrství Dr. Ekologie lesa 02-18 změna předsedy oborové rady 
(02-18 vyžádána kontrolní 
zpráva o odstranění nedostatků 
v garanci studijního programu) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

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

Ekonomika a 
management 

Bc. Marketing a 
management 

05-17 personální zabezpečení a 
publikační činnost  

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje, že 
je třeba nadále věnovat pozornost personálnímu zabezpečení 
(zejména posílení počtu pracovníků zaměstnaných na vysoké 
škola na pracovní poměr v rozsahu plného úvazku). Dále je 
třeba posilovat také publikační činnost, a to zejména 
v impaktovaných časopisech a časopisech zahrnutých do 
databáze Scopus. Nutnost posílit publikační činnost v tomto 
směru se týká i garantky studijního programu. 

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

Ekonomika a 
management 

Bc. Účetnictví a finanční 
řízení podniku 

05-17 personální zabezpečení a 
publikační činnost 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje, že 
je třeba nadále věnovat pozornost personálnímu zabezpečení 
(zejména posílení počtu pracovníků zaměstnaných na vysoké 
škola na pracovní poměr v rozsahu plného úvazku). Dále je 
třeba posilovat také publikační činnost, a to zejména 
v impaktovaných časopisech a časopisech zahrnutých do 
databáze Scopus. Nutnost posílit publikační činnost v tomto 
směru se týká i garantky studijního programu.  

Technická univerzita 
v Liberci,  
Fakulta přírodovědně-
humanitní a 
pedagogická 

Sociální práce Bc. Sociální práce a 
penitenciární péče 

02-16 personální zabezpečení a 
publikační činnost vyučujících  
 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje 
nadále věnovat pozornost dalšímu zkvalitňování personálního 
zabezpečení a tvůrčí činnosti (mj. zaměřit publikační činnost 
na kvalitnější časopisy a nakladatelství). 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
Přírodovědecká fakulta 

Biologie NMgr. Biologie 02-16 kvalifikační růst vyučujících Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta 

Psychologie Bc. Psychologie 
(jednooborové) 

04-15 proběhlá habilitační řízení a 
další kvalifikační růst vyučujících  

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta 

Demografie, 
Demography 

NMgr. Demografie 
(jednooborové), 
Demography 
(jednooborové) 

02-16 personální zabezpečení 
studijního oboru  
 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

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

Schváleno. 

 

 

 Usnesení č. 242/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 
Univerzita Palackého 
v Olomouci, 
Přírodovědecká fakulta 

Biologie Bc. Biologie a ekologie 02-16 vědecká a výzkumná činnost 
související se studijním oborem 
realizovaná na Katedře botaniky 
PřF UP v Olomouci 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje na 
potřebu nadále věnovat zvýšenou pozornost zkvalitňování 
vědecké a výzkumné činnost Katedry botaniky PřF UP 
v Olomouci, zejména pokud jde o externí grantové projekty. 

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

Schváleno. 

 

 

 Usnesení č. 243/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 
Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Přírodovědná studia Bc. Geografie se 
zaměřením na 
vzdělávání 

02-16 odstranění nedostatků v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy, 
provedené úpravy ve studijním 
plánu a personální zabezpečení 
studijního oboru (AK netrvala na 
svém původním návrhu na 
omezení akreditace, nicméně 
konstatovala nedostatky v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 
současných požadavků pro akreditaci bakalářských studijních 
programů). 
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požadovala zjednání nápravy. 
Ačkoli byly provedeny některé 
dílčí změny v personálním 
zabezpečení výuky, k 
výraznému zlepšení mělo dojít 
až v delším časovém horizontu. 
Personální zabezpečení na 
obou katedrách bylo slabé, 
situace byla závažná zejména 
na katedře psychologie. AK dále 
požadovala více upravit studijní 
plán směrem k proporčnímu 
vyvážení jednotlivých 
geografických disciplín, zařadit 
předměty z oblasti politické a 
kulturní geografie a zvážit 
zařazení předmětů do semestrů 
studia z hlediska vzájemné 
obsahové návaznosti /např. 
Ochrana životního prostředí ad/. 
AK doporučila vrátit do 
studijního plánu terénní praxi, 
která by zahrnovala fyzickou i 
sociální geografii) 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Přírodovědná studia Bc. Chemie se 
zaměřením na 
vzdělávání 

02-16 odstranění nedostatků v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
personální zabezpečení oborové 
přípravy (AK netrvala na svém 
původním návrhu na omezení 
akreditace, nicméně 
konstatovala nedostatky v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
požadovala zjednání nápravy. 
Ačkoli byly provedeny některé 
dílčí změny v personálním 
zabezpečení výuky, k 
výraznému zlepšení mělo dojít 
až v delším časovém horizontu. 
Personální zabezpečení na 
obou katedrách bylo slabé, 
situace byla závažná zejména 
na katedře psychologie) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 
současných požadavků pro akreditaci bakalářských studijních 
programů) a upozorňuje, že je třeba nadále věnovat zvýšenou 
pozornost zvyšování kvality personálního zabezpečení. 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 

Přírodovědná studia Bc. Informatika se 
zaměřením na 

02-16 odstranění nedostatků v 
pedagogicko-psychologické 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 



 
 

39 

Fakulta pedagogická vzdělávání části učitelské přípravy a 
personální zabezpečení oborové 
přípravy (AK netrvala na svém 
původním návrhu na omezení 
akreditace, nicméně 
konstatovala nedostatky v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
požadovala zjednání nápravy. 
Ačkoli byly provedeny některé 
dílčí změny v personálním 
zabezpečení výuky, k 
výraznému zlepšení mělo dojít 
až v delším časovém horizontu. 
Personální zabezpečení na 
obou katedrách bylo slabé, 
situace byla závažná zejména 
na katedře psychologie) 

současných požadavků pro akreditaci bakalářských studijních 
programů). 
 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Přírodovědná studia Bc. Matematická studia 02-16 odstranění nedostatků v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
personální zabezpečení oborové 
přípravy (AK netrvala na svém 
původním návrhu na omezení 
akreditace, nicméně 
konstatovala nedostatky v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
požadovala zjednání nápravy. 
Ačkoli byly provedeny některé 
dílčí změny v personálním 
zabezpečení výuky, k 
výraznému zlepšení mělo dojít 
až v delším časovém horizontu. 
Personální zabezpečení na 
obou katedrách bylo slabé, 
situace byla závažná zejména 
na katedře psychologie) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 
současných požadavků pro akreditaci bakalářských studijních 
programů). 
 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Přírodovědná studia Bc. Technická výchova 
se zaměřením na 
vzdělávání 

02-16 odstranění nedostatků v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
personální zabezpečení oborové 
přípravy (AK netrvala na svém 
původním návrhu na omezení 
akreditace, nicméně 
konstatovala nedostatky v 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 
současných požadavků pro akreditaci bakalářských studijních 
programů). 
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pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
požadovala zjednání nápravy. 
Ačkoli byly provedeny některé 
dílčí změny v personálním 
zabezpečení výuky, k 
výraznému zlepšení mělo dojít 
až v delším časovém horizontu. 
Personální zabezpečení na 
obou katedrách bylo slabé, 
situace byla závažná zejména 
na katedře psychologie) 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Učitelství pro střední 
školy 

NMgr. Učitelství ruského 
jazyka pro střední 
školy 

02-16 personální zabezpečení 
pedagogicko-psychologického 
základu, oborově didaktický 
výzkum a publikační činnosti 
pracoviště  

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 
současných požadavků pro akreditaci navazujících 
magisterských studijních programů) a upozorňuje na potřebu 
nadále věnovat zvýšenou pozornost dalšímu zkvalitňování 
tvůrčí činnosti (mj. ve větší míře zaměřit tvůrčí činnost, 
zejména v případě oborově didaktického výzkumu a publikační 
činnosti tak, aby měla větší přesah mimo Západočeskou 
univerzitu). 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Učitelství pro základní 
školy 

NMgr. Učitelství geografie 
pro základní školy 

02-16 odstranění nedostatků v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy, 
provedené úpravy studijního 
plánu a personální zabezpečení 
studijního oboru (AK netrvala na 
svém původním návrhu na 
omezení akreditace, nicméně 
konstatovala nedostatky v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
požadovala zjednání nápravy. 
Ačkoli byly provedeny některé 
dílčí změny v personálním 
zabezpečení výuky, k 
výraznému zlepšení mělo dojít 
až v delším časovém horizontu. 
Personální zabezpečení na 
obou katedrách bylo slabé, 
situace byla závažná zejména 
na katedře psychologie. AK dále 
požadovala upravit obsah 
studijních předmětů tak, aby 
předměty z oblasti regionální 
geografie zahrnovaly i aspekty 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 
současných požadavků pro akreditaci navazujících 
magisterských studijních programů) a upozorňuje na potřebu 
nadále věnovat zvýšenou pozornost dalšímu zkvalitňování 
personálního zabezpečení a tvůrčí činnosti (mj. ve větší míře 
zaměřit publikační činnost na publikace vydávané mimo 
Západočeskou univerzitu a na publikace s významnějším 
mezinárodním přesahem). 
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etnolingvistické, politické apod., 
zvážit zařazení předmětů do 
semestrů studia z hlediska 
vzájemné obsahové návaznosti 
/např. Humánní a regionální 
geografie ČŘ/ a doložit 
personální zabezpečení 
didaktických předmětů 
oborovými didaktiky. AK 
doporučila zvážit vrácení terénní 
praxe zahrnující fyzickou i 
sociální geografii do studijního 
plánu) 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Učitelství pro základní 
školy 

NMgr. Učitelství chemie 
pro základní školy 

02-16 odstranění nedostatků v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
personální zabezpečení oborové 
přípravy (AK netrvala na svém 
původním návrhu na omezení 
akreditace, nicméně 
konstatovala nedostatky v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
požadovala zjednání nápravy. 
Ačkoli byly provedeny některé 
dílčí změny v personálním 
zabezpečení výuky, k 
výraznému zlepšení mělo dojít 
až v delším časovém horizontu. 
Personální zabezpečení na 
obou katedrách bylo slabé, 
situace byla závažná zejména 
na katedře psychologie) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 
současných požadavků pro akreditaci navazujících 
magisterských studijních programů) a upozorňuje na potřebu 
nadále věnovat zvýšenou pozornost dalšímu zkvalitňování 
personálního zabezpečení a tvůrčí činnosti (mj. ve větší míře 
zaměřit publikační činnost na publikace vydávané mimo 
Západočeskou univerzitu a na publikace s významnějším 
mezinárodním přesahem). 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Učitelství pro základní 
školy 

NMgr. Učitelství 
informatiky pro 
základní školy 

02-16 odstranění nedostatků v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
personální zabezpečení oborové 
přípravy (AK netrvala na svém 
původním návrhu na omezení 
akreditace, nicméně 
konstatovala nedostatky v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
požadovala zjednání nápravy. 
Ačkoli byly provedeny některé 
dílčí změny v personálním 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 
současných požadavků pro akreditaci navazujících 
magisterských studijních programů) a upozorňuje na potřebu 
nadále věnovat zvýšenou pozornost dalšímu zkvalitňování 
personálního zabezpečení a tvůrčí činnosti (mj. ve větší míře 
zaměřit publikační činnost na publikace vydávané mimo 
Západočeskou univerzitu a na publikace s 
významnějším mezinárodním přesahem). 



 
 

42 

zabezpečení výuky, k 
výraznému zlepšení mělo dojít 
až v delším časovém horizontu. 
Personální zabezpečení na 
obou katedrách bylo slabé, 
situace byla závažná zejména 
na katedře psychologie) 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Učitelství pro základní 
školy 

NMgr. Učitelství 
matematiky pro 
základní školy 

02-16 odstranění nedostatků v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
personální zabezpečení oborové 
přípravy (AK netrvala na svém 
původním návrhu na omezení 
akreditace, nicméně 
konstatovala nedostatky v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
požadovala zjednání nápravy. 
Ačkoli byly provedeny některé 
dílčí změny v personálním 
zabezpečení výuky, k 
výraznému zlepšení mělo dojít 
až v delším časovém horizontu. 
Personální zabezpečení na 
obou katedrách bylo slabé, 
situace byla závažná zejména 
na katedře psychologie) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 
současných požadavků pro akreditaci navazujících 
magisterských studijních programů) a upozorňuje na potřebu 
nadále věnovat zvýšenou pozornost dalšímu zkvalitňování 
personálního zabezpečení a tvůrčí činnosti (mj. ve větší míře 
zaměřit publikační činnost na publikace vydávané mimo 
Západočeskou univerzitu a na publikace s významnějším 
mezinárodním přesahem). 

Západočeská univerzita 
v Plzni, 
Fakulta pedagogická 

Učitelství pro základní 
školy 

NMgr. Učitelství technické 
výchovy pro 
základní školy 

02-16 odstranění nedostatků v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
personální zabezpečení oborové 
přípravy (AK netrvala na svém 
původním návrhu na omezení 
akreditace, nicméně 
konstatovala nedostatky v 
pedagogicko-psychologické 
části učitelské přípravy a 
požadovala zjednání nápravy. 
Ačkoli byly provedeny některé 
dílčí změny v personálním 
zabezpečení výuky, k 
výraznému zlepšení mělo dojít 
až v delším časovém horizontu. 
Personální zabezpečení na 
obou katedrách bylo slabé, 
situace byla závažná zejména 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí (kontrolní zprávu 
lze akceptovat jako zprávu o zahájení procesu k naplnění 
současných požadavků pro akreditaci navazujících 
magisterských studijních programů) a upozorňuje na potřebu 
nadále věnovat zvýšenou pozornost dalšímu zkvalitňování 
personálního zabezpečení a tvůrčí činnosti (mj. ve větší míře 
zaměřit publikační činnost na publikace vydávané mimo 
Západočeskou univerzitu a na publikace s významnějším 
mezinárodním přesahem). 
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na katedře psychologie) 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 244/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Zootechnika NMgr. Zájmové chovy zvířat změna garanta studijního oboru Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního programu a 
vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. Nová garantka ve 
většině parametrů splňuje standardy pro garantování 
navazujícího magisterského studijního oboru. Tvůrčí činnost 
nové garantky má však těžiště v parazitologii a ekotoxikologii a 
neodpovídá tak svým zaměřením náplni studijního oboru, který 
má garantovat. Rada NAÚ proto žádá provést změnu garanta 
a předložit kontrolní zprávu o odstranění nedostatků v garanci 
studijního programu (v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci) 
do 31. srpna 2018. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 245/2018: 

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 obrany, 

Fakulta vojenského 

leadershipu 

Ekonomika a 
management, 
Economics and 

Management 

Dr. Ekonomika obrany státu, 
National Defence Economics 

změna garanta studijního 

programu 

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

konstatuje nedostatky v garanci studijního programu a vyzývá 

vysokou školu k jejich odstranění. Rada NAÚ nesouhlasí s 

předloženou změnou garanta studijního programu. Publikační 

činnost nového garanta je z hlediska uznávaných výstupů velmi 

slabá. Chybí zejména publikace typu článku v impaktovaném 

časopise. Nový garant vykazuje pouze jeden výstup v časopise 

zahrnutém do databáze Scopus. Slabé je také samotné zapojení 

nového garanta do uskutečňování daného studijního programu, 

který dle předložených materiálů působil pouze jako školitel 

jednoho studenta doktorského studijního programu, který 
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úspěšně dokončil studium. Rada NAÚ proto žádá provést změnu 

garanta tak, aby nový garant vykazoval odpovídající publikační a 

další tvůrčí činnost a by byl více zapojen do uskutečňování 

doktorského studijního programu (včetně vedení doktorských 

závěrečných prací). Rada NAÚ žádá předložit kontrolní zprávu o 

odstranění nedostatků v garanci studijního programu (v rozsahu 

přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 31. srpna 2018. 

Univerzita obrany, 

Fakulta vojenského 

leadershipu 

Ekonomika a 
management, 
Economics and 

Management 

Dr. Vojenský management, 
Military Management 

změna garanta studijního 

programu 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách 
konstatuje nedostatky v garanci studijního programu a vyzývá 
vysokou školu k jejich odstranění. Rada NAÚ nesouhlasí se 
předloženou změnou garanta studijního programu. Publikační 
činnost nového garanta je z hlediska uznávaných výstupů velmi 
slabá. Chybí zejména publikace typu článku v impaktovaném 
časopise. Nový garant vykazuje pouze jeden výstup v časopise 
zahrnutém do databáze Scopus. Slabé je také samotné zapojení 
nového garanta do uskutečňování daného studijního programu, 
který dle předložených materiálů působil pouze jako školitel 
jednoho studenta doktorského studijního programu, který 
úpěšně dokončil studium. Rada NAÚ proto žádá provést změnu 
garanta tak, aby nový garant vykazoval odpovídající publikační a 
další tvůrčí činnost a by byl více zapojen do uskutečňování 
doktorského studijního programu (včetně vedení doktorských 
závěrečných prací). Rada NAÚ žádá předložit kontrolní zprávu o 
odstranění nedostatků v garanci studijního programu (v rozsahu 
přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 31. srpna 2018. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 246/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

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

Bezpečnostní 
management v 
regionech 

Bc.  navýšení počtu přijímaných 
uchazečů ke studiu (03-18 
vyžádáno doplnění o údaje o 
aktuálním počtu studentů 
přijatých ke studiu a o 
předpokládaných počtech 
přijímaných studentů /v 
následujícím období/, v obou 
případech s uvedením počtů v 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o personálním 
zabezpečení výuky v daném studijním programu v hlavním 
sídle vysoké školy a na jednotlivých pobočkách, kde je výuka 
uskutečňována (v rozsahu příloh B-IIa, B-III a C-I), a o rozvrhy 
výuky (s uvedením jmen vyučujících) na zimní semestr 
akademického roku 2018/2019 pro všechny ročníky studia a 
místa, kde je výuka uskutečňována. Rada NAÚ žádá o 
předložení doplněné informace do 31. října 2018. 
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hlavním sídle vysoké školy a na 
jednotlivých pobočkách, kde je 
výuka uskutečňována) 

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

Schváleno 

 

 Usnesení č. 247/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

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

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Technická fakulta 

Zemědělská 
specializace 

Bc. Obchod a podnikání s technikou změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Schváleno 

 

 Usnesení č. 248/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

Bc. Animátor sportovních aktivit změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

Bc. Management sportu změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

Bc. Regenerace a výživa ve sportu změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

Bc. Speciální edukace 
bezpečnostních složek 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

Bc. Tělesná výchova a sport změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 

Tělesná výchova a 
sport, 

NMgr. Aplikovaná kineziologie, 
Applied Kinesiology 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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studií Physical Education 
and Sport 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

NMgr. Aplikovaná sportovní edukace 
bezpečnostních složek 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.     

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

NMgr. Kondiční trenér změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

NMgr. Management sportu změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

NMgr. Učitelství tělesné výchovy pro 
základní a střední školy 
(dvouoborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

NMgr. Učitelství tělesné výchovy pro 
základní a střední školy 
(jednooborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 249/2018: 

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 múzických 
umění v Praze, 
Divadelní fakulta 

Dramatická umění NMgr. Režie alternativního a 
loutkového divadla 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Akademie múzických 
umění v Praze, 
Divadelní fakulta 

Dramatická umění NMgr. Scénografie alternativního a 
loutkového divadla 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Agriculture and Food Bc. Agriculture and Food změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Fytotechnika,  
Crop Science 

Dr. Obecná produkce rostlinná,    
General Crop Science 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská Fytotechnika,  Dr. Speciální produkce rostlinná,  změna garanta studijního Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Crop Science Special Crop Science programu 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Hodnocení a ochrana 
půdy 

NMgr. Hodnocení a ochrana půdy změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Kvalita a zpracování 
zemědělských 
produktů 

NMgr. Kvalita a zpracování 
zemědělských produktů 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Sustainable 
Agriculture and Food 
Security 

NMgr. Sustainable Agriculture and 
Food Security 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Technologie odpadů NMgr. Technologie zpracování a 
využití odpadů 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Výživa a potraviny NMgr. Výživa a potraviny změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Zahradnictví NMgr. Produkční zahradnictví změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Zahradnictví NMgr. Zahradní tvorba změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Zemědělství, 
zahradnictví a rozvoj 
venkova 

Bc. Produkční a okrasné 
zahradnictví 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská Zemědělství, Bc. Výživa a potraviny změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

zahradnictví a rozvoj 
venkova 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Dřevařské 
inženýrství,  
Wood Engineering 

NMgr. Dřevařské inženýrství,  
Wood Engineering 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Dřevařství,  
Wood Technology 

Bc. Dřevařství,  
Wood Technology 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Dřevařství Bc. Podnikání ve dřevozpracujícím 
a nábytkářském průmyslu 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Forestry Engineering NMgr. Forest Engineering změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Forestry Engineering NMgr. Forestry, Water and 
Landscape Management 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Lesní inženýrství, 
Forestry Engineering 

Dr. Pěstování lesa,  
Silviculture 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Lesní inženýrství, 
Forestry Engineering 

Dr. Pěstování lesů, 
Silviculture 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Lesnictví Bc. Hospodářská a správní služba 
v lesním hospodářství 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Lesnictví Bc. Konzervace přírodnin a 
taxidermie 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Lesnictví,  
Forestry 

Bc. Lesnictví, 
Forestry 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská Lesnictví, Bc. Provoz a řízení myslivosti, změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 

Forestry Game Management 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta tropického 
zemědělství 

Tropical Agriculture Bc. International Cooperation in 
Agriculture and Rural 
Development 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta tropického 
zemědělství 

Tropical Agriculture NMgr. Wildlife Management in the 
Tropics and Subtropics 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta tropického 
zemědělství 

Zemědělská 
specializace 

Bc. Zemědělství tropů a subtropů změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta životního 
prostředí 

Ekologie,  
Ecology 

Dr. Ekologie,  
Ecology 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta životního 
prostředí 

Environmentální vědy Bc. Aplikovaná ekologie změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta životního 
prostředí 

Environmentální 
vědy, Environmental 
Science 

Dr. Aplikovaná a krajinná 
ekologie, 
Applied and Landscape 
Ecology 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta životního 
prostředí 

Inženýrská ekologie, 
Applied Ecology 

Dr. Aplikovaná a krajinná 
ekologie,  
Applied and Landscape 
Ecology 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta životního 
prostředí 

Krajinářství Bc. Krajinářství změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta životního 
prostředí 

Krajinářství Bc. Územní technická a správní 
služba 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta životního 
prostředí 

Krajinářství Bc. Vodní hospodářství změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 

Krajinné inženýrství, 
Landscape 

Dr. Environmentální modelování,  
Environmental Modelling 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Fakulta životního 
prostředí 

Engineering studijního oboru 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta životního 
prostředí 

Krajinné inženýrství, 
Landscape 
Engineering 

Dr. Úpravy vodního režimu krajiny,  
Water Regime Improvement in 
Landscape 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Provozně ekonomická 
fakulta 

Ekonomika a 
management, 
Economics and 
Management 

Bc. Provoz a ekonomika, 
Economics and Management 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Provozně ekonomická 
fakulta 

Hospodářská politika 
a správa, Economic 
Policy and 
Administration 

Bc. Podnikání a administrativa, 
Business Administration 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Provozně ekonomická 
fakulta 

Hospodářská politika 
a správa 

Bc. Veřejná správa a regionální 
rozvoj 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Provozně ekonomická 
fakulta 

Hospodářská politika 
a správa, Economic 
Policy and 
Administration 

NMgr. Podnikání a administrativa, 
Business Administration 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje posílit 
publikační činnost nové garantky zejména v impaktovaných 
časopisech a časopisech zařazených v databázi Scopus. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Provozně ekonomická 
fakulta 

Hospodářská politika 
a správa 

NMgr. Veřejná správa a regionální 
rozvoj 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Provozně ekonomická 
fakulta 

Kvantitativní metody v 
ekonomice 

NMgr. Systémové inženýrství změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Provozně ekonomická 
fakulta 

Systémové 
inženýrství a 
informatika, System 
Engineering and 
Informatics 

Bc. Informatika, Informatics změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Provozně ekonomická 
fakulta 

Systémové 
inženýrství a 
informatika 

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

Masarykova univerzita, 
Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport,  
Physical Education 
and Sport 

NMgr. Aplikovaná kineziologie, 
Applied Kinesiology 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Ostravská univerzita, 
Fakulta umění 

Hudební umění Bc. Fagot změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Ostravská univerzita, 
Fakulta umění 

Hudební umění Bc. Flétna změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Ostravská univerzita, 
Fakulta umění 

Hudební umění Bc. Lesní roh změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Ostravská univerzita, 
Fakulta umění 

Hudební umění Bc. Pozoun změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Ostravská univerzita, 
Fakulta umění 

Hudební umění Bc. Saxofon změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Ostravská univerzita, 
Fakulta umění 

Hudební umění Bc. Trubka změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Ostravská univerzita, 
Fakulta umění 

Hudební umění Dr. Interpretace a teorie 
interpretace 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Slezská univerzita 
v Opavě, 
Fakulta veřejných 
politik v Opavě 

Sociální politika a 
sociální práce 

Bc. Veřejná správa a sociální 
politika 

změna garanta studijního oboru 
(03-18 vyžádáno doplnění o 
podrobné údaje o novém 
garantovi studijního oboru) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje věnovat 
zvýšenou pozornost publikační činnosti nového garanta. 

Univerzita Karlova,  
1. lékařská fakulta 

Specializace ve 
zdravotnictví 

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

Univerzita Karlova,  
1. lékařská fakulta 

Specializace ve 
zdravotnictví 

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

Univerzita Karlova,  
1. lékařská fakulta 

Specializace ve 
zdravotnictví 

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

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika NMgr. Diskrétní modely a algoritmy změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika,  
Computer Science 

NMgr. Diskrétní modely a algoritmy 
(jednooborové), 
Discrete Models and 
Algorithms (jednooborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika 
 

NMgr. Matematická lingvistika změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika,  
Computer Science 

NMgr. Matematická lingvistika 
(jednooborové), 
Computational Linguistics 
(jednooborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika,  
Computer Science 

NMgr. Počítačová grafika a vývoj 
počítačových her 
(jednooborové), 
Computer Graphics and Game 
Development (jednooborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika,  
Computer Science 

NMgr. Softwarové a datové 
inženýrství (jednooborové), 
Software and Data 
Engineering (jednooborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika NMgr. Softwarové systémy změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika,  
Computer Science 

NMgr. Softwarové systémy 
(jednooborové), 
Software Systems 
(jednooborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika NMgr. Teoretická informatika změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika,  
Computer Science 

NMgr. Teoretická informatika 
(jednooborové), 
Theoretical Computer Science 
(jednooborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika,  
Computer Science 

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

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika NMgr. Učitelství informatiky pro 
střední školy v kombinaci s 
odbornou informatikou 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika,  
Computer Science 

NMgr. Umělá inteligence 
(jednooborové), 
Artificial Intelligence 
(jednooborové) 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Bankovnictví Bc. Oceňování majetku změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Regionální rozvoj Bc. Management rozvoje měst a 
regionů 

navýšení počtu přijímaných 
uchazečů ke studiu (03-18 
vyžádáno doplnění o údaje o 
předpokládaných počtech 
přijímaných studentů s 
uvedením počtů v hlavním sídle 
vysoké školy a na jednotlivých 
pobočkách, kde je výuka 
uskutečňována) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Regionální rozvoj NMgr. Management rozvoje měst a 
regionů 

navýšení počtu přijímaných 
uchazečů ke studiu (03-18 
vyžádáno doplnění o údaje o 
předpokládaných počtech 
přijímaných studentů s 
uvedením počtů v hlavním sídle 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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vysoké školy a na jednotlivých 
pobočkách, kde je výuka 
uskutečňována)  

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 250/2018: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH V HABILITAČNÍCH ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

Vysoká škola/Fakulta Obor  Typ Obsah Závěry NAÚ 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Agrochemie a výživa rostlin H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Anatomie, fyziologie a 
reprodukce zvířat 

H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 

Aplikovaná zoologie H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
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potravinových a 
přírodních zdrojů 

významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Kvalita zemědělských produktů H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Obecná produkce rostlinná H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Obecná zootechnika H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
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v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze, 

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a 

přírodních zdrojů 

Ochrana rostlin H, P nové složení vědecké rady 

součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Pedologie H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Pícninářství a trávníkářství H nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
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let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Speciální produkce rostlinná H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Speciální zootechnika H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Zahradnictví H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 
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Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Zemědělská chemie H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

Zemědělská mikrobiologie H, P nové složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace: 1) o údaje v jakém z 
akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo ke jmenování 
profesorem je daný člen vědecké rady považován za 
významného odborníka ve smyslu Standardů pro akreditace 
habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem (v 
předložené příloze F-IV žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem nebyly tyto údaje vyplněny), 2) 
v případě interních pracovníků o odborný životopis (v rozsahu 
přílohy F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem), 3) v případě externích členů o stručné 
CV obsahující také přehled jejich tvůrčí činnosti za posledních 5 
let, aby bylo možno posoudit odborné zaměření členů oborové 
rady. Rada NAÚ žádá o předložení doplněné informace do 31. 
srpna 2018. 

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

Schváleno. 
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Ad 5 Různé 

 

a) Místopředsedkyně ČKR doc. Němcová informovala členy Rady NAÚ o přípravě novely 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací). ČKR je zastoupena v pracovní skupině, která byla pro 

tento účel sestavena. 

b)  Předseda NAÚ prof. Labík konstatoval, že v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byla 

schválena novela zákona o vysokých školách, která prodlužuje platnost akreditace studijních 

programů akreditovaných před novelou vysokoškolského zákona z r. 2016 až do r. 2024 s tím, 

že ke studiu v těchto studijních programech je možné přijímat nové uchazeče pouze  

před uplynutím doby jejich akreditace stanovené původním rozhodnutím o akreditaci, nejméně 

však do 31. prosince 2019.  

 (přesné znění novely zákona – viz Sněmovní tisk 156/0, část č. 1/4 Novela z. o vysokých 

školách – RJ – odkaz: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=156& CT1=0). 

c) Předseda NAÚ prof. Labík přítomným sdělil, že Vláda ČR schválila nové členy Rady NAÚ, 

které jmenuje k 1. září 2018 v návaznosti na skončení funkčního období části stávajících členů 

Rady NAÚ, kteří do ní byli při ustavování NAÚ jmenováni na dvouleté funkční období. 

Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání. 

 

Zapsali: Eva Hajduková, Petr Novák, Dita Tarbajová, Petr Tvrdý, Zora Valášková, Martina 

Vidláková 

 

Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ 

 


