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Zápis z 9. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu 
konaného dne 13. září 2018

Přítomni: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda), 
JUDr. Ivan Barančík (místopředseda), prof. Dušan Lužný, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan 
Netuka, prof. Petr Noskievič, doc. Tomáš Pavelka, prof. Jaroslav Petr, prof. Eva 
Šmelová, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr, Mgr. Michal 
Zima

Omluveni: prof. Libor Grubhoffer
Hosté: Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Petr Novák, Mgr. Dita Tarbajová, PhDr. Petr 

Tvrdý, Mgr. Zora Valášková, Martina Vidláková, MSc. – při projednávání bodu 3 
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 devátém řádném zasedání Rady 
NAÚ v roce 2018. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání: 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozdělení oblastí vzdělávání do působnosti členů Rady
3. Správní řízení
4. Různé

 Usnesení č. 366/2018:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 14 Kvorum (K): 8 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 2 Určení zpravodajů pro úseky činnosti NAÚ

Předseda NAÚ prof. Labík představil návrh na změny v určení zpravodajů pro jednotlivé oblasti 
vzdělávání a pro zastoupení studentů v hodnoticích komicích, který je důsledkem změn ve složení 
Rady NAÚ a byl konzultován s novými členy Rady NAÚ. 

 Rada NAÚ přijala usnesení č. 367/2018:
Rada NAÚ schvaluje změny v určení zpravodajů pro úseky činnosti NAÚ dle předloženého 

materiálu.
Hlasování: 14–0–0

Aktualizované informace o zpravodajích pro jednotlivé úseky činnosti NAÚ budou zveřejněny na 
internetových stránkách NAÚ.
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Ad 3 Správní řízení

Bod programu uvedl a řídil předseda NAÚ prof. Labík.

a) Rada NAÚ se zabývala žádostmi o udělení akreditace studijním programům. Dané žádosti byly 
předloženy hodnoticím komisím k posouzení. Na základě stanovisek hodnoticích komisí 
vypracovali zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zprávy zpravodajů 
i závěry hodnoticích komisí se ve všech případech ve svých návrzích shodovaly. 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., Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Západočeská univerzita 
v Plzni. Po projednání předložených materiálů a obšírné diskuzi k předloženým vyjádřením 
vysokých škol Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci jednotlivých, níže uvedených, žádostí 
o udělení akreditace.

 Usnesení č. 368/2018:
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 Aplikované vědy 
ve strojním inženýrství se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní
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 doporučuje aktualizovat studijní literaturu u některých studijních předmětů.

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o dodržování minimálního rozsahu 80 hodin 
přímé výuky za semestr v kombinované formě studia (v rozsahu přílohy B-III žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2018.

Rada NAÚ dále požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující přehledným způsobem 
uspořádanou ucelenou sadu studijních opor pro kombinovanou formu studia. Rada NAÚ žádá 
o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 28. února 2019.

 Usnesení č. 369/2018:
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 Automatizační 
a přístrojová technika 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, 
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do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní
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 doporučuje aktualizovat studijní literaturu u některých studijních předmětů.

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o dodržování minimálního rozsahu 80 hodin 
přímé výuky za semestr v kombinované formě studia (v rozsahu přílohy B-III žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 31. prosince 2018.

Rada NAÚ dále požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující přehledným způsobem 
uspořádanou ucelenou sadu studijních opor pro kombinovanou formu studia. Rada NAÚ žádá 
o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 28. února 2019.

 Usnesení č. 370/2018:
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 
průmyslových systémů 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 Strojírenství, technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní
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 žádá provést úpravu studijního plánu, tak aby v kombinované formě studia byl 
dodržen požadavek alespoň 80 hodin přímé výuky za semestr.

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o úpravě studijního plánu (v rozsahu přílohy   
B-III žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. prosince 2018.

Rada NAÚ dále požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující přehledným způsobem 
uspořádanou ucelenou sadu studijních opor pro kombinovanou formu studia. Rada NAÚ žádá 
o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 28. února 2019.

 Usnesení č. 371/2018:
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 Výrobní inženýrství
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému 
ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Strojírenství, 
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technologie a materiály, pro uskutečňování Fakultou strojní 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 žádá provést úpravu studijního plánu, tak aby v kombinované formě studia byl 
dodržen požadavek alespoň 80 hodin přímé výuky za semestr.

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o úpravě studijního plánu (v rozsahu přílohy   
B-III žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. prosince 2018.

Rada NAÚ dále požaduje předložení kontrolní zprávy obsahující přehledným způsobem 
uspořádanou ucelenou sadu studijních opor pro kombinovanou formu studia. Rada NAÚ žádá 
o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 28. února 2019.

 Usnesení č. 372/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 písm. b) a c) 
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
zamítá žádost Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., a neuděluje akreditaci akademicky 
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Duševní vlastnictví v podnikání
se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování 
Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s.
P: 13   K: 8      Pro: 8     Proti: 2 Zdržel se: 3
Schváleno.

Stručné zdůvodnění:
Personální zabezpečení studijního programu je nedostatečné. Klíčové předměty profilujícího 
základu zajišťuje vyučující, který působí na vysoké škole v rámci pracovního poměru, avšak 
s týdenní pracovní dobou pouze v rozsahu polovičního úvazku. Publikační činnost většiny 
vyučujících (zejména vyučujících ekonomicky zaměřených studijních předmětů) neodpovídá 
nárokům na tvůrčí činnost vyučujících v akademicky zaměřeném magisterském studijním 
programu (zejména chybí publikace typu článků v impaktovaných časopisech, či v časopisech 
zařazených do databáze Scopus). V personální struktuře není zřejmá dlouhodobá perspektiva 
rozvoje studijního programu z hlediska věkové struktury vyučujících včetně garanta studijního 
programu. 

Vysoká škola přijímá uchazeče do kombinované formy studia bez přijímacích zkoušek, přičemž 
není doloženo, jakým způsobem ověřuje dostatečné znalosti ekonomického a právního základu, 
který není součástí studijního plánu a který je pro úspěšné zvládnutí studia nezbytný. Studijní 
opory pro kombinovanou formu studia je třeba dopracovat. V současné podobě nemohou nahradit 
studentům účast na přímé výuce. 

 Usnesení č. 373/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto ruší usnesení č. 294/2018 vydané 
na zasedání č. 8/2018 konaném dne 23. srpna 2018, kterým neudělila akreditaci navazujícímu 
magisterskému studijnímu programu Dějiny umění se standardní dobou studia 2 roky, formou 
studia prezenční, pro uskutečňování Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. 
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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 Dějiny umění
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 Vědy o umění a kultuře, pro 
uskutečňování Filozofickou fakultou Ostravské univerzity na dobu 10 let od nabytí právní moci 
rozhodnutí.
P: 14   K: 8     Pro: 13     Proti: 0 Zdržel se: 1
Schváleno.

Vysvětlení: 
Rada NAÚ při prvním projednávání žádosti opomněla důležitou informaci, která byla uvedena 
v žádosti, přičemž tato informace měla zásadní vliv na rozhodnutí ve věci. Rada NAÚ se proto 
rozhodla revokovat své původní usnesení č. 294/2018 a o žádosti znovu rozhodnout.

 Usnesení č. 374/2018:
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 Systémové inženýrství a informatika se standardní dobou 
studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu 
Systems Engineering and Informatics 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 oblastí vzdělávání Ekonomické obory a Informatika, pro uskutečňování Ekonomickou fakultou 
Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity 
Pardubice a Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové podle § 81 zákona 
o vysokých školách, na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje věnovat zvýšenou pozornost rozvoji vědeckovýzkumné činnosti s cílem 
zvýšit kvalitu výstupů této činnosti. Rada NAÚ dále doporučuje věnovat zvýšenou pozornost 
průběžné aktualizaci povinné i doporučené studijní literatury, zejména v anglickém jazyce. 
V případě studijního předmětu Vybrané otázky ekonomické teorie (v obou jazykových mutacích 
studijního programu) Rada NAÚ doporučuje, aby byla mezi povinnou studijní literaturu doplněna 
studijní literatura, která svojí úrovní odpovídá doktorskému typu studijního programu. 

 Usnesení č. 375/2018:
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 Systémové inženýrství a informatika se standardní dobou 
studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu 
Systems Engineering and Informatics se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční
a kombinovanou, zařazeným ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
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a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
do oblastí vzdělávání Ekonomické obory a Informatika, pro uskutečňování Fakultou informatiky 
a managementu Univerzity Hradec Králové, ve spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní 
Univerzity Pardubice a Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci podle § 81 zákona 
o vysokých školách, na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje věnovat zvýšenou pozornost rozvoji vědeckovýzkumné činnosti s cílem 
zvýšit kvalitu výstupů této činnosti. Rada NAÚ dále doporučuje věnovat zvýšenou pozornost 
průběžné aktualizaci povinné i doporučené studijní literatury, zejména v anglickém jazyce. 
V případě studijního předmětu Vybrané otázky ekonomické teorie (v obou jazykových mutacích 
studijního programu) Rada NAÚ doporučuje, aby byla mezi povinnou studijní literaturu doplněna 
studijní literatura, která svojí úrovní odpovídá doktorskému typu studijního programu. 

 Usnesení č. 376/2018:
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 Systémové inženýrství a informatika se standardní dobou 
studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu 
Systems Engineering and Informatics 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 oblastí vzdělávání Ekonomické obory a Informatika, pro uskutečňování Fakultou ekonomicko-
správní Univerzity Pardubice, ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu Univerzity 
Hradec Králové a Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci podle § 81 zákona 
o vysokých školách, na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje věnovat zvýšenou pozornost rozvoji vědeckovýzkumné činnosti s cílem 
zvýšit kvalitu výstupů této činnosti. Rada NAÚ dále doporučuje věnovat zvýšenou pozornost 
průběžné aktualizaci povinné i doporučené studijní literatury, zejména v anglickém jazyce. 
V případě studijního předmětu Vybrané otázky ekonomické teorie (v obou jazykových mutacích 
studijního programu) Rada NAÚ doporučuje, aby byla mezi povinnou studijní literaturu doplněna 
studijní literatura, která svojí úrovní odpovídá doktorskému typu studijního programu. 

 Usnesení č. 377/2018:
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 Aplikovaná 
elektronika se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Applied 
Electronics se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazeným ve smyslu 
§ 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Elektrotechnika, pro 
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uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava 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 věnovat pozornost průběžné aktualizaci povinné studijní literatury. Rada 
NAÚ dále doporučuje věnovat zvýšenou pozornost opatřením vedoucím k dalšímu rozvoji 
studijního programu (tj. klást větší důraz na analýzu silných a slabých stránek vč. konkrétních 
návrhů a realizace opatření pro další rozvoj studijního programu).

 Usnesení č. 378/2018:
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 Mobilní technologie se standardní 
dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a akademicky zaměřenému
bakalářskému studijnímu programu Mobile 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 Elektrotechnika a Informatika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky 
a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 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 věnovat v případě garantů studijních programů zvýšenou pozornost jejich 
většímu zapojení do výzkumných projektů a posílení jejich publikační činnosti vztahující se 
k danému studijnímu programu.  Vzhledem k dynamice rozvoje mobilních technologií Rada NAÚ 
v kontextu dalšího budování studijního programu doporučuje připravovat absolventy nejen na 
současné, ale také na budoucí potřeby praxe. 

 Usnesení č. 379/2018:
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 Výpočetní a aplikovaná 
matematika se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou,
a akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Computational and Applied 
Mathematics 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 Matematika 
a Informatika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 13   K: 7     Pro: 13     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Poznámka:
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Rada NAÚ doporučuje uzpůsobit vytížení akademických pracovníků zajišťujících všechny formy 
studia a jazykové mutace tak, aby byl v kombinované formě studia dodržen požadavek alespoň 
80 hodin přímé výuky za semestr. Rada NAÚ dále doporučuje aktualizovat studijní literaturu 
a věnovat pozornost počtu závěrečných prací vedených jednotlivými akademickými pracovníky.

 Usnesení č. 380/2018:
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 Výpočetní 
a aplikovaná matematika se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční 
a kombinovanou, a akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu 
Computational and Applied Mathematics 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 Matematika a Informatika, pro uskutečňování Fakultou elektrotechniky a informatiky
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 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 přesněji specifikovat požadavky na vedení kvalifikačních prací a dbát na 
vyšší zapojení akademických pracovníků do výzkumných projektů. Rada NAÚ dále doporučuje 
věnovat zvýšenou pozornost personálnímu zabezpečení s ohledem na končící platnost pracovních 
smluv některých vyučujících v letech 2018 až 2020. Rada NAÚ také doporučuje věnovat 
pozornost uskutečňování odborné praxe v anglickém jazyce.

 Usnesení č. 381/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 
akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Chemie biomateriálů pro 
medicínské využití 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 Chemie, pro
uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické 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. 382/2018:
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 Membrane 
Materials and Process Engineering 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 
Chemie, pro uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-
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technologické v Praze, ve spolupráci s Université de Montpellier, Université Toulouse III Paul 
Sabatier, Universidade Nova de Lisboa, Universidad de Zaragoza a University of Twente, podle
§ 47a zákona o vysokých školách, na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

 Usnesení č. 383/2018:
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 Syntéza a výroba léčiv
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 Chemie, pro uskutečňování 
Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické 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. 384/2018:
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 Syntéza a výroba 
léčiv se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblastí vzdělávání Chemie a Farmacie, pro
uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické 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. 385/2018:
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 Technologie konzervování-
restaurování objektů kulturního dědictví 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 Chemie a Umění, pro uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké školy 
chemicko-technologické 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. 386/2018:
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 
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konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví se standardní dobou studia 2 roky, formou 
studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
do oblastí vzdělávání Chemie a Umění, pro uskutečňování Fakultou chemické technologie Vysoké 
školy chemicko-technologické 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. 387/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti 
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci 
profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Finance a řízení se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro
uskutečňování Vysokou školou polytechnickou Jihlava na dobu 10 let od nabytí právní moci 
rozhodnutí.
P: 14   K: 8     Pro: 9     Proti: 4 Zdržel se: 1
Schváleno.

Poznámka:
Rada NAÚ doporučuje věnovat pozornost rozvoji tvůrčí činnosti související s výše uvedeným 
studijním programem.

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy o posílení personálního zabezpečení základních 
teoretických předmětů profilujícího základu (a případně i předmětů profilujícího základu) 
habilitovanými vyučujícími působícími na vysoké škole na plný pracovní úvazek a zaručujícími
možnost dalšího rozvoje studijního programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). 
Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy do 30. září 2021.

 Usnesení č. 388/2018:
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 Právo a právní věda se standardní 
dobou studia 5 let, 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 Právo, pro uskutečňování Právnickou fakultou 
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 o personálním zabezpečení (v rozsahu příloh  
B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ žádá o předložení výše uvedené kontrolní zprávy
do 31. srpna 2024.

 Usnesení č. 389/2018:
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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 programu Teoretické právní vědy se standardní dobou studia 4 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 Právo, pro uskutečňování Právnickou fakultou 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. 390/2018:
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 Veřejná správa
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 Právo, pro uskutečňování 
Právnickou fakultou 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.

Rada NAÚ konstatuje, že dle údajů v žádosti o akreditaci budou absolventi navazujícího 
magisterského studijního programu Veřejná správa připraveni pro výkon správních funkcí 
v rámci územní samosprávy nebo státní správy, ale absolvováním tohoto studijního programu 
nezískají komplexní právní znalosti a dovednosti k výkonu určitých právnických povolání, kde 
se dle příslušných právních předpisů vyžaduje pro výkon povolání podmínka magisterského 
vzdělání v oblasti právo nebo oboru právo.

b) Rada NAÚ se dále zabývala žádostmi vysokých škol, u kterých tyto vysoké školy vzaly své 
žádosti zpět.

Rada NAÚ se nejprve zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému 
bakalářskému studijnímu programu Bankovnictví pro uskutečňování Obchodně podnikatelskou 
fakultou Slezské univerzity v Opavě. Vysoká škola vzala v průběhu sestavování hodnoticí komise 
dne 5. září 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. 391/2018:
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 Slezské univerzity 
v Opavě o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu 
Bankovnictví se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování 
Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Opavě.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
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Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu 
magisterskému studijnímu programu Bankovnictví pro uskutečňování Obchodně podnikatelskou 
fakultou Slezské univerzity v Opavě. Vysoká škola vzala v průběhu sestavování hodnoticí komise 
dne 5. září 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. 392/2018:
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 Slezské univerzity 
v Opavě o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu 
programu Bankovnictví se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, pro 
uskutečňování Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Opavě.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu 
magisterskému studijnímu programu Manažerská informatika pro uskutečňování Obchodně 
podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Opavě. Vysoká škola vzala v průběhu sestavování 
hodnoticí komise dne 6. září 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. 393/2018:
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 Slezské univerzity 
v Opavě o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu 
programu Manažerská informatika se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční 
a kombinovanou, pro uskutečňování Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity 
v Opavě.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému 
studijnímu programu Účetnictví a daně pro uskutečňování Obchodně podnikatelskou fakultou 
Slezské univerzity v Opavě. Vysoká škola vzala v průběhu sestavování hodnoticí komise 
dne 5. září 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. 394/2018:
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 
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o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Slezské univerzity 
v Opavě o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu 
Účetnictví a daně se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, 
pro uskutečňování Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Opavě.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu 
magisterskému studijnímu programu Aplikovaná geografie pro uskutečňování Fakultou 
přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci. Žádost byla předložena 
k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj 
pro 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 14. srpna 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. 395/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. 
b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Technické univerzity 
v Liberci o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu 
programu Aplikovaná geografie se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, 
pro uskutečňování Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity 
v Liberci.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému 
magisterskému studijnímu programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol pro uskutečňování 
Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí 
komisi. Následně vzala vysoká škola dne 28. srpna 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. 396/2018:
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 magisterskému studijnímu programu 
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se standardní dobou studia 5 let, formou studia prezenční, 
pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému 
studijnímu programu Archivnictví a spisová služba pro uskutečňování Filozofickou fakultou 
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Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Žádost byla předložena k posouzení 
hodnoticí komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou 
oblast vzdělávání svou zprávu. Závěr hodnoticí komise obsahoval návrh na udělení akreditace, 
zpravodaj navrhl akreditaci neudělit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti 
nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Vysoká škola vzala dne 3. září 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. 397/2018:
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 Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem o udělení akreditace akademicky zaměřenému 
bakalářskému studijnímu programu Archivnictví a spisová služba se standardní dobou studia 
3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Filozofickou fakultou 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
P: 14   K: 8     Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostmi o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu 
Sociální a spirituální determinanty zdraví a Social and Spiritual Determinats of Health pro 
uskutečňování Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. 
Projednávání žádostí bylo přerušeno do doby, než bylo rozhodnuto o žádosti o udělení 
institucionální akreditace pro oblasti vzdělávání, do kterých byly předmětné žádosti vysokou 
školou zařazeny. Vysoká škola vzala dne 7. září 2018 předmětné žádosti o udělení akreditace výše 
uvedeným studijním programům zpět. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o daných
žádostech zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.

 Usnesení č. 398/2018:
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 
Palackého v Olomouci o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Sociální 
a spirituální determinanty zdraví se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční 
a kombinovanou, a doktorskému studijnímu programu Social and Spiritual Determinats of Health
se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování 
Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
P: 12   K: 7    Pro:  12     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace profesně zaměřenému navazujícímu 
magisterskému studijnímu programu Sociální práce pro uskutečňování Cyrilometodějskou 
teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Projednávání žádosti bylo přerušeno do 
doby, než bylo rozhodnuto o žádosti o udělení institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, 
do které byla předmětná žádost vysokou školou zařazena. Vysoká škola vzala dne 7. září 2018 
předmětnou žádost o udělení akreditace výše uvedenému studijnímu programu zpět.
Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) 
správního řádu.
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 Usnesení č. 399/2018:
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 
Palackého v Olomouci o udělení akreditace profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému
studijnímu programu Sociální práce se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční 
a kombinovanou, pro uskutečňování Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity 
Palackého v Olomouci.
P: 12   K: 7      Pro: 12     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu 
Klinická psychologie pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. 
Projednávání žádosti bylo přerušeno do doby, než bylo rozhodnuto o žádosti o udělení 
institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, do které byla předmětná žádost vysokou školou 
zařazena. Vysoká škola vzala dne 7. září 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. 400/2018:
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 
Palackého v Olomouci o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Klinická 
psychologie se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, 
pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
P: 12   K: 7    Pro: 12     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu 
Pedagogická psychologie pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci. Projednávání žádosti bylo přerušeno do doby, než bylo rozhodnuto o žádosti 
o udělení institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, do které byla předmětná žádost 
vysokou školou zařazena. Vysoká škola vzala dne 7. září 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. 401/2018:
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 
Palackého v Olomouci o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Pedagogická 
psychologie se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro 
uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
P: 12   K: 7     Pro: 12     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.
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Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému 
studijnímu programu Praktická nizozemská filologie pro uskutečňování Filozofickou fakultou 
Univerzity Palackého v Olomouci. Projednávání žádosti bylo přerušeno do doby, než bylo 
rozhodnuto o žádosti o udělení institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, do které byla 
předmětná žádost vysokou školou zařazena. Vysoká škola vzala dne 7. září 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. 402/2018:
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 
Palackého v Olomouci o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu 
programu Praktická nizozemská filologie se standardní dobou studia 3 roky, formou studia 
prezenční, pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
P: 12   K: 7    Pro: 12     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému 
studijnímu programu Vietnamská filologie pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity 
Palackého v Olomouci. Projednávání žádosti bylo přerušeno do doby, než bylo rozhodnuto
o žádosti o udělení institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, do které byla předmětná 
žádost vysokou školou zařazena. Vysoká škola vzala dne 7. září 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. 403/2018:
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 
Palackého v Olomouci o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu 
programu Vietnamská filologie se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro 
uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
P: 12   K: 7    Pro: 12     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu 
magisterskému studijnímu programu International and European Law pro uskutečňování 
Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Projednávání žádosti bylo přerušeno do 
doby, než bylo rozhodnuto o žádosti o udělení institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, 
do které byla předmětná žádost vysokou školou zařazena. Vysoká škola vzala dne 7. září 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. 404/2018:
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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 
Palackého v Olomouci o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu 
magisterskému studijnímu programu International and European Law se standardní dobou studia 
2 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování Právnickou fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci.
P: 12   K: 7    Pro: 12     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému 
magisterskému studijnímu programu Právo pro uskutečňování Právnickou fakultou Univerzity 
Palackého v Olomouci. Projednávání žádosti bylo přerušeno do doby, než bylo rozhodnuto 
o žádosti o udělení institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, do které byla předmětná 
žádost vysokou školou zařazena. Vysoká škola vzala dne 7. září 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. 405/2018:
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 
Palackého v Olomouci o udělení akreditace akademicky zaměřenému magisterskému studijnímu 
programu Právo se standardní dobou studia 5 let, formou studia prezenční, pro uskutečňování 
Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
P: 12   K: 7    Pro: 12     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému 
studijnímu programu Právo ve veřejné správě pro uskutečňování Právnickou fakultou Univerzity 
Palackého v Olomouci. Projednávání žádosti bylo přerušeno do doby, než bylo rozhodnuto
o žádosti o udělení institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, do které byla předmětná 
žádost vysokou školou zařazena. Vysoká škola vzala dne 7. září 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. 406/2018:
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 
Palackého v Olomouci o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu 
programu Právo ve veřejné správě se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, 
pro uskutečňování Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
P: 12   K: 7    Pro: 12     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.
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Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému 
studijnímu programu Ekonomika a management pro uskutečňování Vysokou školou podnikání 
a práva, a.s., ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s., podle § 81 zákona 
o vysokých školách. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska 
hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro 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 4. září 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. 407/2018:
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 
podnikání a práva, a.s., o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu 
programu Ekonomika a management se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční 
a kombinovanou, pro uskutečňování Vysokou školou podnikání a práva, a.s., ve spolupráci 
s Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s., podle § 81 zákona o vysokých školách.
P: 14   K: 8    Pro: 14     Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala žádostí o udělení akreditace akademicky zaměřenému bakalářskému 
studijnímu programu Ekonomika a management pro uskutečňování Vysokou školou obchodní 
v Praze, o.p.s., ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva, a.s., podle § 81 zákona 
o vysokých školách. Žádost byla předložena k posouzení hodnoticí komisi. Na základě stanoviska 
hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro 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 4. září 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.

Bod programu dále řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. 

a) Rada NAÚ dále jednala o zrušení usnesení Rady NAÚ č. 354/2018 o neudělení institucionální 
akreditace Ostravské univerzitě pro doktorský typ studijních programů oblastí vzdělávání Tělesná 
výchova a sport; Kinantropologie a Sociální práce a to z důvodu zúžení předmětu žádosti. Rada 
NAÚ na svém zasedání č. 8/2018 konaném dne 23. srpna 2018 schválila usnesení č. 354/2018, 
kterým neuděluje institucionální akreditaci pro výše zmíněný typ studijních programů v rámci 
výše uvedených oblastí vzdělávání. Rozhodnutí o neudělení předmětné akreditace nebylo 
doposud vydáno. Ostravská univerzita dne 29. srpna 2018 zúžila předmětu žádosti.

 Usnesení č. 408/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto ruší část usnesení č. 354/2018 
vydané na zasedání č. 8/2018 konaném dne 23. srpna 2018, kterým neudělila institucionální 
akreditaci Ostravské univerzitě pro oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport; Kinantropologie 
a Sociální práce a v jejich rámci doktorský typ studijních programů.
P: 14        K: 8   Pro: 14             Proti: 0       Zdržel se: 0
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Schváleno.

b) Rada NAÚ dále jednala o zrušení usnesení Rady NAÚ č. 255/2018 o neudělení akreditace 
bakalářskému studijnímu programu Účetnictví a finanční řízení podniku se standardní dobou 
studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Soukromou vysokou 
školou ekonomickou Znojmo, s.r.o., a o zastavení řízení vedeného ve věci předmětného studijního 
programu, a to z důvodu zpětvzetí žádosti. Rada NAÚ na svém zasedání č. 7/2018 konaném dne 
19. července 2018 schválila usnesení č. 255/2018, kterým neuděluje akreditaci výše zmíněnému 
studijnímu programu. Zápis z tohoto zasedání byl již zveřejněn, avšak rozhodnutí o neudělení 
předmětné akreditace nebylo doposud vydáno. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 
s.r.o., požádala NAÚ dne 7. září 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. 255/2018 a následně správní řízení o dané žádosti zastavit podle 
§ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.

 Usnesení č. 409/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto ruší usnesení č. 255/2018 vydané 
na zasedání č. 7/2018 konaném dne 19. července 2018, kterým neudělila akreditaci profesně 
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Účetnictví a finanční řízení podniku se 
standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování 
Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, s.r.o.
P: 14 K: 8 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Schváleno.

 Usnesení č. 410/2018: 
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, v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) 
bod 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Soukromé vysoké 
školy ekonomické Znojmo, s.r.o,, ze dne 9. února 2018 o udělení akreditace profesně zaměřenému 
bakalářskému studijnímu programu Účetnictví a finanční řízení podniku se standardní dobou 
studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, pro uskutečňování Soukromou vysokou 
školou ekonomickou Znojmo, s.r.o.
P: 14 K: 8 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Schváleno.

Ad 4 Různé

a) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek připomněl, že k 9. září 2018 nabyla účinnosti změna Statutu
NAÚ schválená vládou. V rámci nového znění Statutu dochází k podstatným změnám v Seznamu 
hodnotitelů, pravidlech pro sestavování hodnoticích komisí, činnosti hodnoticích komisí 
a k dílčímu navýšení odměn pro členy hodnoticích komisí. Aktuálně platná verze Statutu NAÚ 
je zveřejněna na webových stránkách NAÚ. Od 9. září 2018 jsou již hodnotící komise 
sestavovány podle nového znění Statutu NAÚ. 

b) Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík zdůraznil, že mezi změnami obsaženými v novém znění 
Statutu NAÚ je rovněž navýšení maximálního počtu osob zapsaných do Seznamu hodnotitelů 
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v jednotlivých oblastech vzdělávání. Vzhledem k takto navýšeným kapacitám JUDr. Barančík 
předložil Radě NAÚ návrh na vyhlášení nové výzvy k podávání návrhů osob k zápisu do 
Seznamu hodnotitelů ve všech oblastech vzdělávání a pro všechny kategorie hodnotitelů. Rada 
NAÚ se shodla, že podmínky pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů schválené Radou NAÚ 
dne 20. dubna 2017 zůstávají nadále v platnosti. Výzvu k podávání návrhů do Seznamu 
hodnotitelů vyhlásí předseda NAÚ.

 Usnesení č. 411/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství doporučuje vyhlášení Výzvy č. 2/2018
k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů.
P: 14 K: 8 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

c) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek předložil otázku souběhu v garantování studijních programů 
v souvislosti se zákonem č. 168/2018 Sb., který prodloužil platnost akreditace studijních 
programů akreditovaných k 1. září 2016 do 31. prosince 2024, a to především za účelem umožnit 
stávajícím studentům dostudování v těchto programech. Rada NAÚ již v předchozím roce přijala 
usnesení č. 155/2017, kterým umožnila, aby tentýž garant garantoval dva studijní programy, 
pokud jeden z nich je podle přechodných ustanovení uvedených v čl. II bodu 3 zákona č. 137/2016 
Sb. akreditován po dobu nejvýše dvou let od podání žádosti o akreditaci druhého studijního 
programu (písmeno c/ tohoto usnesení). RNDr. Jelínek navrhl, aby Rada NAÚ vzhledem 
k prodloužení platnosti akreditace studijních programů až do r. 2024 modifikovala toto své 
usnesení tak, že vypustí podmínku akreditace po dobu nejvýše dvou let, která v původním 
usnesení odkazovala na r. 2019, kdy končila platnost akreditace většiny studijních programů 
akreditovaných před nabytím účinnosti novely zákona o vysokých školách č. 137/2016 Sb. 
Fakticky tak bude možný souběh garantování dvou studijních programů jednou osobou
v případech, kde jeden z nich je akreditován podle přechodných ustanovení uvedených v čl. II 
bodu 3 zákona č. 137/2016 Sb., ve znění zákona č. 168/2018 Sb., až do konce platnosti akreditace 
tohoto studijního programu v roce 2024. Rada NAÚ se na této modifikaci shodla.

 Usnesení č. 412/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto schvaluje následující postup pro 
posuzování žádosti o akreditace: 

1. V hlavě II, oddílu A, bodu 1 standardů pro akreditace je stanoveno, že, až na výjimky uvedené 
v tomto ustanovení, může akademický pracovník garantovat nejvýše jeden studijní program. 

Rada NAÚ nebude jako nesplnění této podmínky považovat případ, kdy vysoká škola žádá 
o akreditaci daného studijního programu a navrhovaný garant daného studijního programu je 
ke dni podání žádosti též garantem jiného studijního programu na téže vysoké škole, přičemž 

a) výkon funkce garanta jiného studijního programu bude ukončen bezodkladně po nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení akreditace daného studijního programu; tento závazek vysoké školy 
i garanta bude uveden v žádosti o akreditaci daného studijního programu nebo 

b) do tohoto jiného studijního programu již vysoká škola nebude po nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení akreditace daného studijního programu přijímat další uchazeče a tento jiný 
studijní program vysoká škola zruší nejpozději do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí 
o udělení akreditace daného studijního programu; tyto závazky vysoké školy budou uvedeny 
v žádosti o akreditaci daného studijního programu anebo 
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c) tento jiný studijní program je akreditován podle přechodných ustanovení uvedených v čl. II 
bodu 3 zákona č. 137/2016 Sb., ve znění zákona č.168/2018 Sb.

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

d) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek dále na základě podnětů vzešlých z jednání se zástupci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navrhnul, aby výčet údajů o studijních programech
schválených orgány vysoké školy na základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace
uvedený v Metodickém materiálu NAÚ k informační povinnosti vysokých škol s institucionální 
akreditací schváleném na zasedání Rady NAÚ dne 26. dubna 2018 byl rozšířen o akademický 
titul udělovaný ve schváleném studijním programu a o zdůvodnění návrhu na zařazení studijního 
programu do oboru vzdělávání podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED-F 
2013). Rada NAÚ vzala tuto změnu metodického materiálu se souhlasem na vědomí. 

e) Rada NAÚ vzala na vědomí sdělení Univerzity Karlovy o 53 studijních programech schválených
orgány této vysoké školy na základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace.

f) Rada NAÚ diskutovala problém, kdy není možné ověřovat vysokými školami uváděné úvazky 
vyučujících s vědeckou hodností či akademickým titulem „doktor“ (Ph.D.). Není tak možné 
ověřovat výši pracovních úvazků garantů bakalářských studijních programů, uváděnou 
v žádostech o akreditaci v případech, kdy jsou tyto studijní programy garantovány 
nehabilitovanými akademickými pracovníky (zákon o vysokých školách tuto možnost v případě 
bakalářských studijních programů připouští). Rovněž tak nelze ověřovat uváděnou výši 
pracovních úvazků dalších vyučujících (zejména pak vyučujících základních teoretických 
předmětů profilujícího základu), pročež není fakticky možné posoudit, zda uváděná celková 
struktura akademických pracovníků zabezpečujících studijní program skutečně odpovídá 
z hlediska délky týdenní pracovní doby cílům a případnému profilu studijního programu. 
Uvedená situace může být navíc považována za diskriminační ve vztahu k habilitovaným 
akademickým pracovníkům, jejichž pracovní úvazky jsou evidovány v Registru docentů, 
profesorů a mimořádných profesorů (REDOP). Rada NAÚ se shodla, že bude o tomto problému 
dále diskutovat na svém říjnovém zasedání.

g) Člen Rady NAÚ prof. Petr informoval o doručeném podnětu stran údajného závažného 
porušování zákona o vysokých školách ze strany Mendelovy univerzity v Brně a o proběhlém 
vyhlášení kontroly dodržování právních přepisů při uskutečňování akreditovaných činností na 
Mendelově univerzitě v Brně.

h) Oprava zápisu ze 7. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 
19. července 2018, s. 12-13:

Rada NAÚ žádá o předkládání kontrolních zpráv a informací o změnách v uskutečňování 
akreditovaných činností v následující podobě: (…)

2) kontrolní zprávy a informace o změnách v uskutečňování oborů habilitačních řízení a řízení 
ke jmenování profesorem: (…)

c) informace o změně ve složení vědecké rady vysoké školy – informace se předkládá pouze 
v případě, kdy se jedná o členy vědecké rady (interní i externí) ve smyslu Přílohy k Nařízení 
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vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, část třetí, oddíl B, 
kapitola II, bod 8., resp. část čtvrtá, oddíl B, kapitola II, bod 6.). Tj. v případech, kdy se jedná 
o členy vědecké rady, kteří jsou významnými odborníky v oborech, ve kterých má vysoká škola 
akreditovaná habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem, resp. v oborech, které 
ve vztahu k akreditovaným habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem svým 
zaměřením odpovídají ve smyslu § 82 odst. 6 písm. b) zákona o vysokých školách. Vysoká 
škola předloží přílohy F-III a F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem, doplněné příslušným komentářem,

d) informace o změně ve složení vědecké rady součásti vysoké školy – informace se předkládá 
pouze v případě, kdy se jedná o členy vědecké rady (interní i externí) ve smyslu Přílohy 
k Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, část třetí, 
oddíl B, kapitola II, bod 8., resp. část čtvrtá, oddíl B, kapitola II, bod 6.). Tj. v případech, kdy 
se jedná o členy vědecké rady, kteří jsou významnými odborníky v oborech, ve kterých má 
vysoká škola akreditovaná habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem, resp. 
v oborech, které ve vztahu k akreditovaným habilitačním řízením a řízením ke jmenování 
profesorem svým zaměřením odpovídají ve smyslu § 82 odst. 6 písm. b) zákona o vysokých 
školách. Vysoká škola předloží přílohy F-IV a F-V žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem, doplněné příslušným komentářem.

Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.

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

Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ




