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Zápis ze 4. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu 
konaného dne 25. dubna 2019

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

Omluvena: prof. Eva Šmelová
Hosté: PhDr. Pavel Doleček (MŠMT) – při projednávání bodů 5 a 6 nebyl host přítomen

Za Kancelář NAÚ přítomni: Bc. Filip Devera, PhDr. Eva Hajduková, PhDr. Petr 
Novák, Mgr. Bohumila Potočná, Mgr. Dita Tarbajová, Mgr. Zora Valášková – při 
projednávání bodů 5 a 6 přítomen pouze zapisovatel a osoba pověřená sepsáním 
protokolu o hlasování

Ad 1 Zahájení a schválení programu

Předseda NAÚ prof. Labík zahájil jednání a přivítal přítomné na čtvrtém řádném zasedání Rady NAÚ 
v roce 2019. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání: 

1. Zahájení a schválení programu
2. Metodika k vnějšímu hodnocení činnosti vysokých škol
3. Zpráva o vnitřním hodnocení NAÚ
4. Seznam hodnotitelů (mj. schválení upravených podmínek pro zařazování osob)
5. Správní řízení
6. Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
7. Různé

 Usnesení č. 232/2019:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 14 Kvorum (K): 8 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 2 Metodika k vnějšímu hodnocení činnosti vysokých škol

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík předložil návrh Metodické pomůcky pro vnější hodnocení 
vysokých škol podle § 84 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách) a článku 15 Statutu NAÚ. Metodická pomůcka byla před 
zasedáním Rady NAÚ zaslána orgánům reprezentace vysokých škol k připomínkám. Rada NAÚ na 
zasedání následně o těchto připomínkách diskutovala. V rámci diskuse došlo k dílčím úpravám 
předloženého návrhu metodické pomůcky. 
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 Usnesení č. 233/2019:
Rada NAÚ schvaluje navrženou „Metodickou pomůcku pro vnější hodnocení vysokých škol“.
P: 14         K:8            Pro: 14            Proti: 0             Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 3 Zpráva o vnitřním zajišťování a hodnocení kvality činnosti NAÚ

Bod programu uvedl a řídil předseda NAÚ prof. Labík. Na základě Rámce vnitřního zajišťování 
a hodnocení kvality činnosti Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství schváleného Radou 
NAÚ v listopadu 2018 byli pověřeni čtyři členové Rady NAÚ provedením vnitřního hodnocení NAÚ,
které NAÚ dle svého Statutu provádí jednou za tři roky. 

Členové Rady NAÚ pověření provedením vnitřního hodnocení NAÚ představili materiál, který 
vyhodnocuje dotazníkové šetření provedené mezi hodnotiteli. Otázky kladené v rámci dotazníkového 
šetření směřovaly na názory a zkušenosti hodnotitelů s jednotlivými aspekty činnosti hodnoticích 
komisí. Celkem bylo osloveno 80 hodnotitelů. Výsledný analytický materiál je rozdělen do dvou 
částí: institucionální akreditace a studijní programy. 

V rámci diskuse nad představeným materiálem došlo ke shodě na tom, že výsledek shrnutí šetření je 
kvalitně zpracován a NAÚ by na něj měl reagovat. Z dotazníkového šetření vyplynuly některé 
problematické okruhy, kterým by NAÚ měl věnovat pozornost. Členové Rady NAÚ pověření 
provedením vnitřního hodnocení NAÚ ve spolupráci s Kanceláří NAÚ připraví návrh závěrečné
zprávy, která Rada NAÚ projedná na svém zasedání. Zpráva bude obsahovat konkrétně formulované 
body s návrhy řešení, kterými se NAÚ bude zabývat. Výsledek dotazníkového šetření bude přílohou 
této zprávy.

Ad 4     Seznam hodnotitelů

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík představil návrh výběru osob z řad studentů vysokých škol, 
vzešlý z výzvy č. 1/2019, k zařazení do Seznamu hodnotitelů. Návrh byl Radou NAÚ schválen 
a členové předsednictva byli pověřeni projednat výběr s orgány reprezentace vysokých škol. Rada 
NAÚ při této příležitosti upozornila na nedostatečný počet studentů v některých oblastech 
vzdělávání, který je způsoben nízkým počtem obdržených návrhů k zařazení studentů do těchto 
oblastí.

 Usnesení č. 234/2019:
Rada NAÚ schvaluje předběžný výběr studentů navržených k zařazení do Seznamu hodnotitelů 
a pověřuje členy předsednictva Rady NAÚ projednat tento výběr s orgány reprezentace vysokých 
škol v souladu s § 83e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách).
P: 14        K: 7          Pro: 14          Proti: 0                Zdržel se: 0
Schváleno.

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík dále přednesl návrh na změnu Podmínek pro zařazení osob do 
Seznamu hodnotitelů. Změny se týkají podmínek pro zařazení kandidátů působících ve vysokém 
školství a studentů. Podle článku 21, odst. 1 Statutu NAÚ bude návrh projednán s orgány reprezentace 
vysokých škol. O navrženém znění podmínek proběhla obšírná diskuse.

 Usnesení č. 235/2019:
Rada NAÚ schvaluje návrh na úpravu Podmínek pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 
a pověřuje členy předsednictva Rady NAÚ projednat tyto změny s orgány reprezentace vysokých 
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škol v souladu s § 83e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách).
P: 11           K: 6          Pro: 11           Proti: 0          Zdržel se: 0
Schváleno.

Ad 5     Správní řízení

Bod programu uvedl a řídil předseda NAÚ prof. Labík a dále místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. 
Rada NAÚ projednala 57 správních řízení týkajících se akreditací studijních programů a oborů 
habilitačního a jmenovacího řízení a institucionální akreditace u těchto vysokých škol: 

 Akademie múzických umění v Praze,
 České vysoké učení technického v Praze, 
 Mendelova univerzita v Brně,
 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
 Ostravská univerzita,
 Slezská univerzita v Opavě,
 Technická univerzita v Liberci,
 Univerzita Hradec Králové,
 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
 Univerzita Karlova,
 Univerzita obrany,
 Univerzita Palackého v Olomouci,
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 
 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
 Vysoká škola ekonomická v Praze,
 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
 Západočeská univerzita v Plzni.

Přijatá usnesení, včetně případných stručných zdůvodnění a poznámek, budou zveřejněna po nabytí 
právní moci příslušných správních rozhodnutí jako příloha k zápisu ze zasedání Rady NAÚ konaného 
v kalendářním měsíci, v němž příslušné správní rozhodnutí nabyde právní moci.

Ad 6 Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech

Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík. Rada NAÚ projednala kontrolní 
zprávy a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování akreditovaných činností.

Rada NAÚ se mimo jiné zabývala posouzením informací Vysoké školy regionálního rozvoje a 
Bankovního institutu – AMBIS, a. s., o změnách v uskutečňování bakalářského studijního programu
Bezpečnostní management v regionech, studijního oboru Ekonomika a management podniku
uskutečňovaného v rámci bakalářského studijního programu Ekonomika a management a studijního 
oboru Management uskutečňovaného v rámci navazujícího magisterského studijního programu 
Ekonomika a management Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním institutem – AMBIS, 
a. s.,

Po diskusi o posouzení uvedených informací o změnách v uskutečňování akreditovaných činností 
členové Rady NAÚ podali v souladu s čl. 15 odst. 1 Statutu NAÚ podnět, aby bylo podle § 84 odst. 
2 písm. b) zákona o vysokých školách provedeno vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a. s.
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 Usnesení č. 294/2019:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto pověřuje předsedu Rady
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, aby si v souladu čl. 15 odst. 1 Statutu 
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství vyžádal stanovisko Vysoké školy regionálního 
rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a. s., k důvodům pro zahájení vnějšího hodnocení
vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, uvedeným v podnětu členů Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké 
školství.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala posouzením informací Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o., 
o změnách v uskutečňování bakalářského studijního programu Mezinárodní vztahy a diplomacie, 
uskutečňovaného Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Po diskusi o posouzení uvedených informací o změnách v uskutečňování akreditovaných činností
členové Rady NAÚ podali v souladu s čl. 15 odst. 1 Statutu NAÚ podnět, aby bylo podle § 84 odst. 
2 písm. b) zákona o vysokých školách provedeno vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

 Usnesení č. 295/2019:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto pověřuje předsedu Rady 
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, aby si v souladu čl. 15 odst. 1 Statutu 
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství vyžádal stanovisko Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha s.r.o., k důvodům pro zahájení vnějšího hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
související činnosti dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uvedeným 
v podnětu podaném členy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Rada NAÚ se dále zabývala posouzením informace Akademie múzických umění v Praze o změně 
v uskutečňování studijního oboru Režie uskutečňovaného v rámci bakalářského studijního programu 
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média a studijního oboru Režie uskutečňovaného 
v rámci navazujícího magisterského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a 
nová média Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze.

Na základě posouzení uvedené informace o změně v uskutečňování akreditovaných činností navrhl 
zpravodaj zahájení správní řízení z moci úřední o omezení akreditace shora uvedených studijních 
programů s jejich studijními obory. Stručné zdůvodnění: Studijní programy s jejich studijními obory
nejsou po rezignaci dosavadního garanta na konci roku 2018 garantovány ve smyslu § 44 odst. 6 
zákona o vysokých školách.

Pro zahájení řízení z moci úřední je podle čl. 13 odst. 4 Statutu NAÚ nezbytné, aby se na tom usnesla 
Rada NAÚ. Řízení je zahájeno dnem doručení oznámení o zahájení řízení vysoké škole. U zahájeného 
řízení bude neprodleně jmenována hodnoticí komise, která daný podnět k omezení akreditace posoudí 
v souladu se Statutem NAÚ. O přijetí nápravného opatření ve věci akreditace studijního programu 
následně v souladu s § 83c odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách a v návaznosti na čl. II 
bod 3 novely zákona o vysokých školách rozhodne Rada NAÚ.

 Usnesení č. 296/2019:
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Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství zahájí ve smyslu § 46 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 3 zákona 
č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
správní řízení ve věci omezení akreditace bakalářskému studijnímu programu Filmové, televizní 
a fotografické umění a nová média se studijním oborem Režie uskutečňovanému Filmovou 
a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze.
P: 10 K: 6 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Schváleno.

 Usnesení č. 297/2019:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství zahájí ve smyslu § 46 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 3 zákona 
č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 
a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
správní řízení ve věci omezení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu 
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se studijním oborem Režie uskutečňovanému 
Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze.
P: 10 K: 6 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Schváleno.
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Legenda: Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; H –
habilitační řízení; P – řízení ke jmenování profesorem; Vyžád. – číslo zasedání Rady NAÚ (popřípadě Akreditační komise), na kterém byla kontrolní zpráva vyžádána (pořadí 
zasedání-rok)

 Usnesení č. 298/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta Studijní program Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ
Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
Fakulta životního 
prostředí

Ekologie a ochrana 
prostředí

NMgr. Odpadové 
hospodářství

11-18 
(02-18, 
09-17,
04-14)

personální zabezpečení 
studijního oboru a publikační 
činnost vyučujících (11-18 
vyžádáno doplnění kontrolní 
zprávy o údaje o konkrétním 
řešení, jak bude personálně 
zajištěna výuka předmětu Nauka 
o podniku; 02-18 vyžádána další 
kontrolní zpráva o odstranění
nedostatků v publikační činnosti 
vyučujících /rozsahu přílohy C-I 
žádosti o akreditaci/. Vyučující 
předmětů Nauka o podniku a 
Základy účetnictví a kalkulace, 
které vstupují do volitelné 
součásti státní závěrečné 
zkoušky Ekonomika a 
management ŽP, nevykazovali 
dostatečnou, resp. vůbec 
žádnou publikační činnost/; 09-
17 vyžádáno doplnění: 1) o 
informaci, které předměty ze 
studijního plánu vstupují do 
volitelné součásti státní 
závěrečné zkoušky Ekonomika 
a management ŽP, 2) o sdělení, 
kolik studentů z celkového počtu 
absolventů si v rámci státní 
závěrečné zkoušky za poslední 
3 roky vybralo volitelnou součást 
Ekonomika a management ŽP)

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení 
studijního předmětu Nauka o podniku a vyzývá vysokou školu 
k jejich odstranění. Rada NAÚ považuje navržené personální 
zabezpečení profilujícího studijního předmětu Nauka o podniku 
pouze za krátkodobé řešení. Z hlediska dlouhodobé 
perspektivy personálního zabezpečení je třeba, aby profilující 
studijní předmět Nauka o podniku zajišťoval kvalifikačně 
způsobilý odborník v produktivním věku a s odpovídající 
publikační činností. Rada NAÚ proto požaduje předložit 
kontrolní zprávu o odstranění nedostatků v personálním 
zabezpečení studijního předmětu Nauka o podniku (v rozsahu 
přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 31. prosince 2019.
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P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

 Usnesení č. 299/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta Studijní program Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry NAÚ
AKADEMIE STING, o. 
p. s.

Ekonomika a 
management

Bc. 10-18 úprava pracovních úvazků 
garantů základních teoretických 
předmětů profilujícího základu a 
úprava studijních povinnosti 
studentů v kombinované formě 
studia tak, aby byla pro úspěšné 
absolvování studia jednoznačně 
stanovena podmínka splnit mj. 
studijní povinnosti v minimálním 
rozsahu 180 kreditů za celé 
studium

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a současně 
požaduje předložit kontrolní zprávu o konečné úpravě 
pracovního úvazku garanta základního teoretického předmětu 
profilujícího základu Základy ekonomie do 30. září 2019.

České vysoké učení 
technické v Praze, 
Fakulta strojní

Aplikované vědy ve 
strojním inženýrství

NMgr. 09-18 přehledným způsobem 
uspořádaná ucelená sada 
studijních opor pro 
kombinovanou formu studia

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

České vysoké učení 
technické v Praze, 
Fakulta strojní

Automatizační a 
přístrojová technika

NMgr. 09-18 přehledným způsobem 
uspořádaná ucelená sada 
studijních opor pro 
kombinovanou formu studia

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

České vysoké učení 
technické v Praze, 
Fakulta strojní

Řízení průmyslových 
systémů

NMgr. 09-18 přehledným způsobem 
uspořádaná ucelená sada 
studijních opor pro 
kombinovanou formu studia

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

České vysoké učení 
technické v Praze, 
Fakulta strojní

Výrobní inženýrství NMgr. 09-18 přehledným způsobem 
uspořádaná ucelená sada 
studijních opor pro 
kombinovanou formu studia

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Masarykova univerzita, 
Lékařská fakulta

Specializace ve 
zdravotnictví

NMgr. Fyzioterapie 03-18 
(01-16)

personální zabezpečení 
studijního oboru a proběhlá 
habilitační řízení (03-18 
vyžádána kontrolní zpráva o 
odstranění nedostatků 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a současně 
doporučuje zaměřit se v rámci nové akreditace obdobného 
studijního programu (udělené v rámci institucionální 
akreditace) na hodnocení personálního růstu klíčových 
pracovníků Katedry fyzioterapie.
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v personálním zabezpečení 
studijního programu obsahující 
konkrétní informace o 
proběhlých habilitačních 
řízeních a personálním růstu 
pracovníků Katedry fyzioterapie 
/v rozsahu přílohy C-I žádosti o 
akreditaci/. Charakter 
předložených informací 
týkajících se personálního růstu 
pracovníků Katedry fyzioterapie 
byl velmi obecný. Vysoká škola 
uváděla pouze výhledy, bez 
konkrétního uvedení jmen a 
termínů)

Mendelova univerzita 
v Brně, 
Lesnická a dřevařská 
fakulta

Procesy tvorby 
nábytku

Dr. 12-18 
(07-18)

změna garanta studijního 
programu (12-18 vyžádána 
kontrolní zpráva o odstranění 
nedostatků v garanci 
doktorského studijního 
programu. Nová garantka
nebyla předsedkyní, ale pouze 
řadovou členkou oborové rady 
doktorského studijního 
programu. Tato skutečnost byla 
v rozporu s § 47 odst. 6 zákona 
o vysokých školách; 07-18 
vyžádáno doplnění o údaje, zda 
je nová garantka studijního 
programu členkou či 
předsedkyní oborové rady, či 
nikoliv)

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Ostravská univerzita, 
Lékařská fakulta

Hygiena, preventivní 
lékařství a 
epidemiologie

Dr. Hygiena, 
preventivní lékařství 
a epidemiologie

07-18 změna garanta studijního 
programu (07-18 vyžádána 
kontrolní zpráva o garanci 
studijního programu a o počtu 
studentů aktuálně studujících 
v daném studijním programu)

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

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

Energetika NMgr. Energetika -
teplárenství

12-18 
(02-18, 
09-17,
04-15)

personální zabezpečení 
studijního oboru (12-18 
vyžádáno doplnění kontrolní 
zprávy o údaje o personálním 
zabezpečení studijních 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.
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předmětů Technické výpočty 
v MATLABu II a Modelování 
energetických toků od 1. ledna 
2019. Stávající vyučující těchto 
studijních předmětů měl na 
vysoké škole uzavřen pracovně 
právní vztah pouze do konce 
roku 2018; 02-18 vyžádáno 
odstranění nedostatků 
v personálním zabezpečení 
studijního programu /v rozsahu 
příloh B-IIa a C-I žádosti o 
akreditaci/. Nedostatky 
personálního zabezpečení, 
vytýkané Akreditační komisí, 
nebyly zejména v předmětech 
pokrývajících strojírenskou část 
energetiky úplně odstraněny;
09-17 vyžádáno vyjasnění 
personálního zabezpečení 
povinných předmětů
Energetické stroje II, Chladicí 
systémy a Parní kotle)

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
Přírodovědecká fakulta

Fyzika Dr. Počítačové metody 
ve vědě a technice

11-18 změna garanta studijního oboru 
(11-18 vyžádána kontrolní 
zpráva o odstranění nedostatků 
v garanci studijního programu 
s jeho studijním oborem. Nový 
garant studijního programu 
s jeho studijním oborem 
nevykazoval, že by se dosud 
podílel na vedení alespoň jedné 
obhájené disertační práce. 
Neměl tedy dostatek zkušeností 
jako školitel, což se jevilo u 
garanta doktorského studijního 
programu a předsedy oborové 
rady jako závažný nedostatek. 
Rada NAÚ proto doporučila, aby 
byl jako garant tohoto studijního 
programu vybrán pedagogický 
pracovník s adekvátní 
kvalifikací, podstatně bohatší 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.
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školitelskou praxí a vyšším 
počtem obhájených disertací 
vedených v pozici školitele)

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita 
Ostrava,
Ekonomická fakulta

Aplikovaná ekonomie, 
Applied Economics

Bc. 11-18 schválený vnitřní předpis 
zabývající se metodikou 
schvalování vnitřních předpisů a 
vnitřní předpis o postavení 
garanta studijního programu, 
přičemž vysoká škola doloží, 
jakým způsobem se tento 
dokument promítá do činnosti 
Ekonomické fakulty

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita 
Ostrava,
Ekonomická fakulta

Aplikovaná ekonomie, 
Applied Economics

NMgr. 11-18 schválený vnitřní předpis 
zabývající se metodikou 
schvalování vnitřních předpisů a 
vnitřní předpis o postavení 
garanta studijního programu, 
přičemž vysoká škola doloží, 
jakým způsobem se tento 
dokument promítá do činnosti 
Ekonomické fakulty

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita 
Ostrava,
Ekonomická fakulta

Ekonomika a 
management

Bc. 11-18 schválený vnitřní předpis 
zabývající se metodikou 
schvalování vnitřních předpisů a 
vnitřní předpis o postavení 
garanta studijního programu, 
přičemž vysoká škola doloží, 
jakým způsobem se tento 
dokument promítá do činnosti 
Ekonomické fakulty

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita 
Ostrava,
Ekonomická fakulta

Ekonomika a 
management,
Economics and 
Management

Dr. 11-18 schválený vnitřní předpis 
zabývající se metodikou 
schvalování vnitřních předpisů a 
vnitřní předpis o postavení 
garanta studijního programu, 
přičemž vysoká škola doloží, 
jakým způsobem se tento 
dokument promítá do činnosti 
Ekonomické fakulty

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita 
Ostrava,
Ekonomická fakulta

Ekonomika a 
management

NMgr. 11-18 schválený vnitřní předpis 
zabývající se metodikou 
schvalování vnitřních předpisů a 
vnitřní předpis o postavení

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.
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garanta studijního programu, 
přičemž vysoká škola doloží, 
jakým způsobem se tento 
dokument promítá do činnosti 
Ekonomické fakulty

Vysoká škola 
chemicko-
technologická v Praze, 
Fakulta chemické 
technologie

Bioinformatika, 
Bioinformatics

Dr. 12-18 zavedení jednoznačné 
povinnosti doktorandů 
absolvovat zahraniční stáže v 
délce nejméně jednoho měsíce 
nebo naplnit tento požadavek 
standardů pro akreditace jiným 
přípustným způsobem

Rada NAÚ bere kontrolní zpráv na vědomí.

Vysoká škola podnikání 
a práva, a. s.

Ekonomika a 
management

NMgr. Podnikání 10-18 
(03-18, 
01-16)

personální zabezpečení 
studijního oboru a výzkumná 
činnost vztahující se k oboru 
(10-18 vyžádána kontrolní 
zpráva o odstranění nedostatků 
v personálním zabezpečení 
studijního programu s jeho 
studijním oborem. Někteří 
vyučující profilujících 
teoretických předmětů /zejména 
vyučující profilujících 
teoretických předmětů Pokročilá 
mikroekonomie a Pokročilá 
makroekonomie/ nepůsobili dle 
údajů z REDOPu na vysoké 
škole na základě pracovního 
poměru v rozsahu plného 
úvazku; 03-18 vyžádána 
kontrolní zpráva o odstranění 
nedostatků v personálním 
zabezpečení studijního oboru 
Podnikání. Oproti původní 
žádosti o akreditaci z prosince 
2015 došlo v personálním
zabezpečení k výrazným 
změnám. U profilujících 
teoretických předmětů, které 
vstupují do SZZk, a které lze 
považovat za základní teoretické 
předměty profilujícího základu, 
nebyly naplněny standardy pro 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.
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akreditace. Tyto předměty /např. 
Pokročilá mikroekonomie, 
Pokročilá makroekonomie, popř. 
předměty, které vstupují do 
součásti SZZk Podnikatelská 
strategie pro 21. století/ nebyly 
garantovány akademickými 
pracovníky, kteří byli jmenováni 
docentem nebo profesorem 
v dané oblasti vzdělávání. 
Nebylo zřejmé, kdo garantoval, 
resp. zabezpečoval předměty, 
které vstupují do součásti SZZk 
Konkurenční potenciál 
podnikání/)

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

 Usnesení č. 300/2019:
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 Bc. Chov koní změna garanta studijního oboru Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky v garanci studijního programu 
s jeho studijním oborem a vyzývá vysokou školu k jejich 
odstranění. Nový garant je sice vynikajícím odborníkem na 
chov prasat, avšak ve vztahu ke studijnímu oboru, který má 
nově garantovat nevykazuje žádnou odpovídající publikační 
činnost a nesplňuje tak příslušné standardy pro akreditace.
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o 
odstranění nedostatků v garanci studijního programu s jeho 
studijním oborem (v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci) 
do 30. června 2019.

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

 Usnesení č. 301/2019:
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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

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 Bc. Rostlinná produkce 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. Speciální produkce rostlinná, 
Special Crop Science

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

Rozvoj venkova a 
zemědělství

NMgr. Zemědělství 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.
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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 oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

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

Zemědělství, 
zahradnictví a rozvoj 
venkova

Bc. Kvalita produkce změna garanta studijního oboru 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 
univerzita v Praze, 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů

Zemědělství, 
zahradnictví a rozvoj 
venkova

Bc. Výživa a potraviny změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

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

Zootechnika Bc. Rybářství a akvaristika změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

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

Zootechnika, 
Animal Science

Dr. Obecná zootechnika, General 
Animal Science

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

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

Zootechnika, 
Animal Science

Dr. Speciální zootechnika, 
Special Animal Science

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

Zootechnika NMgr. Rybářství a akvaristika změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

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

Zootechnika NMgr. Zájmové chovy zvířat změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 
Technická fakulta

Zemědělské 
inženýrství

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

Univerzita Hradec 
Králové, 
Pedagogická fakulta

Pedagogika 
předškolního věku se 
zaměřením na děti se 
speciálními potřebami

NMgr. změna garanta studijního 
programu

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně požaduje 
předložit kontrolní zprávu o uskutečněném habilitačním řízení 
vyučujícího, který by měl perspektivně převzít garanci studijního 
programu.

Univerzita Hradec 
Králové, 
Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika Bc. Speciální pedagogika -
intervence

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Hradec 
Králové, 
Pedagogická fakulta

Speciální 
pedagogika, Special 
Pedagogy

Bc. Výchovná práce ve 
speciálních zařízeních, 
Educational Work in 
Specialized Institutions

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Hradec 
Králové, 
Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika NMgr. Speciální pedagogika -
logopedie

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
Filozofická fakulta

Politologie NMgr. Politická filozofie změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Univerzita Palackého 
v Olomouci, 
Filozofická fakulta

Mediální a 
komunikační studia

Dr. Mediální a kulturální studia změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje posílit 
mezinárodní rozměr publikační činnosti nového garanta.

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

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

P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.
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Ad 7 Různé

a) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o plnění informační povinnosti vysokých škol 
s institucionální akreditací, příslušné informace o schválených studijních programech byly 
zaslány z osmi vysokých škol. 

Rada NAÚ vzala na vědomí sdělení České zemědělské univerzity v Praze, Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity, Ostravské univerzity, Univerzity Karlovy, 
Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Pardubice a Vysoké školy ekonomické v Praze 
o následujících studijních programech schválených orgány těchto vysokých škol na základě 
oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace:
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Součást vysoké školy Název programu
Typ 

programu

Profil 

programu

Jazyk 

výuky

Forma

studia

Doba

studia

Titul

(rigorózní

zkouška)

Poznámka

Česká zemědělská univerzita v Praze

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí. Rada NAÚ současně žádá vysokou školu o doplnění roku narození garanta u všech níže uvedených studijních 

programů.

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Agriculture and Food Bakalářský Akademický Anglicky P 3

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy

Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Chov hospodářských zvířat Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů

Kvalita potravin a zpracování 

zemědělských produktů
Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů

Kvalita potravin a zpracování 

zemědělských produktů

Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Kynologie Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů

Natural Resources Management and 

Ecological Engineering

Navazující 

magisterský
Akademický Anglicky P 2

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Pěstování rostlin Bakalářský Akademický Česky P 3
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Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Rostlinná produkce Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů

Sustainable Agriculture and Food 

Security

Navazující 

magisterský
Akademický Anglicky P 2

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Technologie odpadů

Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Výživa a potraviny Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Výživa a potraviny

Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Zahradnictví Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů
Zájmové chovy zvířat

Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů

Zoorehabilitace a asistenční aktivity se 

zvířaty
Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta životního prostředí Krajinářství Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta životního prostředí
Územní technická a správní služba v 

životním prostředí
Bakalářský Akademický Česky K, P 3

Provozně ekonomická fakulta Economics and Management Bakalářský (neuveden) Anglicky P 3

Provozně ekonomická fakulta Provoz a ekonomika Bakalářský (neuveden) Česky K, P 3

Provozně ekonomická fakulta Systémové inženýrství a informatika Doktorský - Česky K, P 4

Provozně ekonomická fakulta Systems Engineering and Informatics Doktorský - Anglicky P 4
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Provozně ekonomická fakulta Veřejná správa a regionální rozvoj Bakalářský (neuveden) Česky K, P 3

Provozně ekonomická fakulta Veřejná správa a regionální rozvoj
Navazující 

magisterský
(neuveden) Česky K, P 2

Technická fakulta Agricultural Engineering Bakalářský Akademický Anglicky P 3

Technická fakulta Agricultural Engineering
Navazující 

magisterský
Akademický Anglicky P 2

Technická fakulta Obchod a podnikání s technikou
Navazující 

magisterský
Akademický Česky K, P 2

Technická fakulta
Technika zemědělských technologických 

systémů
Doktorský - Česky K, P 4

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí

Přírodovědecká fakulta Ecology
Navazující 

magisterský
Akademický Anglicky P 2 RNDr.

Masarykova univerzita

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí

Lékařská fakulta Dentistry Magisterský Akademický Anglicky P 5

Lékařská fakulta General Medicine Magisterský Akademický Anglicky P 6

Lékařská fakulta Všeobecné lékařství Magisterský Akademický Česky P 6

Lékařská fakulta Zubní lékařství Magisterský Akademický Česky P 5

Pedagogická fakulta Didaktika geografie Doktorský - Česky K, P 4
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Pedagogická fakulta Geography Education Doktorský - Anglicky K, P 4

Pedagogická fakulta Hudební teorie a pedagogika Doktorský - Česky K, P 4

Pedagogická fakulta School Pedagogy Doktorský - Anglicky K, P 4

Pedagogická fakulta Školní pedagogika Doktorský - Česky K, P 4

Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základní školy Magisterský Akademický Česky K, P 5 PhDr.

Pedagogická fakulta Učitelství pro mateřské školy Bakalářský Akademický Česky K, P 3

Ekonomicko-správní fakulta Finance a právo Navazující 
magisterský

Akademický Česky P 2

Fakulta informatiky Informatika ve vzdělávání Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta informatiky Učitelství informatiky pro střední školy
Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2 RNDr.

Fakulta sociálních studií Clinical psychology Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta sociálních studií Environmentální studia Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních studií
International Relations and European 

Politics
Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta sociálních studií Klinická psychologie Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních studií Mezinárodní vztahy a evropská politika Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních studií Political Science Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta sociálních studií Politologie Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních studií, 

spolupráce s Psychologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ

Psychologie Doktorský - Česky K, P 4
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Fakulta sociálních studií, 

spolupráce s Psychologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ

Psychology Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta sociálních studií Social Policy and Social Work Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta sociálních studií Sociální politika a sociální práce Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních studií Sociologie Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních studií Sociology Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Anglická jazykověda Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta, spolupráce s 

Ústavem pro českou literaturu AV 

ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ

Česká literatura Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Český jazyk Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta English Linguistics Doktorský - Anglicky P 4

Filozofická fakulta Germánské jazyky Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Germánské literatury Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Latinská medievistika Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Literatures in English Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Literatury v angličtině Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Obecná jazykověda Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Románské jazyky Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Románské literatury Doktorský - Česky K, P 4



22

Filozofická fakulta Teorie vyprávění Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta

Lékařská fakulta Intenzivní péče
Navazující 

magisterský Akademický Česky K, P 2

Přírodovědecká fakulta Radiologická fyzika
Navazující 

magisterský
Profesní Česky P 2

Ostravská univerzita

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí

Filozofická fakulta Filozofická studia
Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Pedagogická fakulta Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Bakalářský Akademický Česky K 3

Pedagogická fakulta
Informační a komunikační technologie 

se zaměřením na vzdělávání
Bakalářský Akademický Česky K 3

Pedagogická fakulta
Občanská výchova se zaměřením na 

vzdělávání
Bakalářský Akademický Česky K 3

Pedagogická fakulta Tělesná výchova a sport Bakalářský Akademický Česky K 3

Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol Magisterský Akademický Česky K 5

Pedagogická fakulta Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Navazující 

magisterský
Akademický Česky K 2 PhDr.

Pedagogická fakulta Učitelství pro mateřské školy
Navazující 

magisterský
Akademický Česky K 2

Univerzita Karlova
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Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí

1. lékařská fakulta Biochemie a patobiochemie Doktorský - Česky K, P 4

1. lékařská fakulta Biochemistry and Pathobiochemistry Doktorský - Anglicky K, P 4

2. lékařská fakulta Biochemie a patobiochemie Doktorský - Česky K, P 4

2. lékařská fakulta Biochemistry and Pathobiochemistry Doktorský - Anglicky K, P 4

2. lékařská fakulta Cardiovascular Science Doktorský - Anglicky K, P 4

2. lékařská fakulta Kardiovaskulární vědy Doktorský - Česky K, P 4

2. lékařská fakulta Kinesiology and Rehabilitation Doktorský - Anglicky K, P 4

2. lékařská fakulta Kineziologie a rehabilitace Doktorský - Česky K, P 4

3. lékařská fakulta Biochemie a patobiochemie Doktorský - Česky K, P 4

3. lékařská fakulta Biochemistry and Pathobiochemistry Doktorský - Anglicky K, P 4

3. lékařská fakulta Cardiovascular Science Doktorský - Anglicky K, P 4

3. lékařská fakulta Kardiovaskulární vědy Doktorský - Česky K, P 4

3. lékařská fakulta Nutriční terapie Bakalářský Profesní Česky P 3

Fakulta humanitních studií
Contemporary European Cultural 

History
Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta humanitních studií Europäische Kulturzeitgeschichte Doktorský -
Německ

y
K, P 4

Fakulta humanitních studií Longevity Studies Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta humanitních studií
Řízení a supervize v sociálních a 

zdravotnických organizacích

Navazující 

magisterský
Akademický Česky K, P 2
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Fakulta humanitních studií
Semiotics and Philosophy of 

Communication
Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta humanitních studií Sémiotika a filozofie komunikace Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta humanitních studií Social Ecology Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta humanitních studií Sociální ekologie Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta humanitních studií Soudobé evropské kulturní dějiny Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta humanitních studií Studia dlouhověkosti Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních věd Area Studies Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta sociálních věd Economics and Econometrics Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta sociálních věd Ekonomie a ekonometrie Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních věd Mezinárodní teritoriální studia Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních věd Modern History Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta sociálních věd Moderní dějiny Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních věd Political Science Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta sociálních věd Politologie Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních věd, spolupráce 

se Sociologickým ústavem AV ČR, 

v. v. i., dle § 81 ZVŠ

Public and Social Policy Doktorský - Anglicky K, P 4

Fakulta sociálních věd Sociologie Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta sociálních věd Sociology Doktorský - Anglicky K, P 4
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Fakulta sociálních věd, spolupráce 

se Sociologickým ústavem AV ČR, 

v. v. i., dle § 81 ZVŠ

Veřejná a sociální politika Doktorský - Česky K, P 4

Fakulta tělesné výchovy a sportu
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob 

se specifickými potřebami

Navazující 

magisterský
Akademický Česky K, P 2 PhDr.

Fakulta tělesné výchovy a sportu
Tělesná výchova a sport se zaměřením 

na vzdělávání
Bakalářský Akademický Česky K, P 3

Fakulta tělesné výchovy a sportu
Učitelství tělesné výchovy pro střední 

školy

Navazující 

magisterský
Akademický Česky K, P 2 PhDr.

Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové
Bioanalytical Methods Doktorský - Anglicky K, P 4

Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové
Bioanalytické metody Doktorský - Česky K, P 4

Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové
Clinical and Social Pharmacy Doktorský - Anglicky K, P 4

Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové
Farmaceutická technologie Doktorský - Česky K, P 4

Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové
Farmakognosie a nutraceutika Doktorský - Česky K, P 4

Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové
Klinická a sociální farmacie Doktorský - Česky K, P 4

Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové
Laboratorní diagnostika Bakalářský Akademický Česky K, P 3

Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové
Pharmaceutical Technology Doktorský - Anglicky K, P 4
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Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové
Pharmacognosy and Nutraceuticals Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Aesthetics Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta
Archaeology of Prehistory and Middle 

Ages
Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Archeologie pravěku a středověku Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Asian History and Culture Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Auxiliary Historical Sciences Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Classical Archaeology Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Corpus and Theoretical Linguistics Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Dějiny a kultury Asie Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Dějiny výtvarného umění Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Divadelní věda Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Education Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Egyptologie Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Egyptology Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Estetika Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Ethnology and Cultural Anthropology Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Etnologie a kulturní antropologie Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Film Studies Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Filmová věda Doktorský - Česky K, P 4
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Filozofická fakulta General Linguistics Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta History of Visual Arts Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Hudební věda Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Jazyky zemí Asie a Afriky Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Klasická archeologie Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Korpusová a teoretická lingvistika Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Languages of Asia and Africa Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Logic Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Logika Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Musicology Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Pedagogika Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Political Science Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Politologie Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Pomocné vědy historické Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Teaching - History Education Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Theatre Studies Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Translation Studies Doktorský - Anglicky K, P 4

Filozofická fakulta Translatologie Doktorský - Česky K, P 4

Filozofická fakulta Učitelství - Didaktika dějepisu Doktorský - Česky K, P 4

Katolická teologická fakulta Církevní a obecné dějiny Doktorský - Česky K, P 4
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Katolická teologická fakulta Dějiny křesťanského umění Doktorský - Česky K, P 4

Katolická teologická fakulta History of Christian Art Doktorský - Anglicky K, P 4

Katolická teologická fakulta Church and General History Doktorský - Anglicky K, P 4

Katolická teologická fakulta Kirchen und Allgemeine Geschichte Doktorský -
Německ

y
K, P 4

Lékařská fakulta v Hradci Králové Anatomie, histologie a embryologie Doktorský - Česky K, P 4

Lékařská fakulta v Hradci Králové Anatomy, Histology and Embryology Doktorský - Anglicky K, P 4

Lékařská fakulta v Hradci Králové Dentistry Magisterský Akademický Anglicky P 5

Lékařská fakulta v Hradci Králové Neurologie Doktorský - Česky K, P 4

Lékařská fakulta v Hradci Králové Neurology Doktorský - Anglicky K, P 4

Lékařská fakulta v Hradci Králové Veřejné zdravotnictví Doktorský - Česky K, P 4

Lékařská fakulta v Hradci Králové Zubní lékařství Magisterský Akademický Česky P 5

Lékařská fakulta v Plzni Biochemie a patobiochemie Doktorský - Česky K, P 4

Lékařská fakulta v Plzni Biochemistry and Pathobiochemistry Doktorský - Anglicky K, P 4

Lékařská fakulta v Plzni Cardiovascular Science Doktorský - Anglicky K, P 4

Lékařská fakulta v Plzni Kardiovaskulární vědy Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Algebra, Number Theory, and 

Mathematical Logic
Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Algebra, teorie čísel a matematická 

logika
Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Atmospheric Physics, Meteorology and 

Climatology
Doktorský - Anglicky K, P 4
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Matematicko-fyzikální fakulta Computational Mathematics Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Computer Science - Software Systems Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta

Computer Science - Theory of 

Computing, Discrete Models and 

Optimization

Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Computer Science - Visual Computing 

and Computer Games
Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Částicová a jaderná fyzika Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Fyzika atmosféry, meteorologie a 

klimatologie
Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Fyzika kondenzovaných látek a 

materiálový výzkum
Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Fyzika nanostruktur a nanomateriálů Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Fyzika plazmatu a ionizovaných 

prostředí
Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Fyzika povrchů a rozhraní Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Fyzika Země a planet Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
General Questions of Mathematics and 

Computer Science
Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Geometrie, topologie, a globální analýza Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Geometry, Topology, and Global 

Analysis
Doktorský - Anglicky K, P 4
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Matematicko-fyzikální fakulta Informatika - Softwarové systémy Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Informatika - teorie, diskrétní modely a 

optimalizace
Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Informatika - Vizuální výpočty a 

počítačové hry
Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Kvantová optika a optoelektronika Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Matematická analýza Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Matematické a počítačové modelování Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Mathematical Analysis Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Mathematical and Computer Modeling Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Numerická a výpočtová matematika Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Obecné otázky matematiky a 

informatiky
Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Particle and Nuclear Physics Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Physics Education and General Problems 

of Physics
Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Physics of Condensed Matter and 

Materials Research
Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Physics of Nanostructures and 

Nanomaterials
Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Physics of Plasmas and Ionized Media Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Physics of Surfaces and Interfaces Doktorský - Anglicky K, P 4
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Matematicko-fyzikální fakulta Physics of the Earth and Planets Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Pravděpodobnost a statistika, 

ekonometrie a finanční matematika
Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Probability and Statistics, Econometrics 

and Financial Mathematics
Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta Quantum Optics and Optoelectronics Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Teoretická fyzika, astronomie a 

astrofyzika
Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Teoretická informatika a umělá 

inteligence
Doktorský - Česky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Theoretical Computer Science and 

Artificial Intelligence
Doktorský - Anglicky K, P 4

Matematicko-fyzikální fakulta
Theoretical Physics, Astronomy and 

Astrophysics
Doktorský - Anglicky K, P 4

Pedagogická fakulta
Deutsche Sprache und Literatur mit 

Didaktik
Doktorský -

Německ

y
K, P 4

Pedagogická fakulta Didactics of Chemistry Doktorský - Anglicky K, P 4

Pedagogická fakulta Didaktika chemie Doktorský - Česky K, P 4

Pedagogická fakulta Didaktika matematiky Doktorský - Česky K, P 4

Pedagogická fakulta Education Doktorský - Anglicky K, P 4

Pedagogická fakulta Mathematics Education Doktorský - Anglicky K, P 4

Pedagogická fakulta Německý jazyk a literatura s didaktikou Doktorský - Česky K, P 4

Pedagogická fakulta Pedagogika Doktorský - Česky K, P 4
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Právnická fakulta Teoretické právní vědy – Evropské právo Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Finanční právo 

a finanční věda
Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Mezinárodní 

právo
Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta

Teoretické právní vědy – Mezinárodní 

právo soukromé a právo mezinárodního 

obchodu

Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Občanské 

právo
Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Obchodní 

právo
Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Pracovní právo 

a právo sociálního zabezpečení
Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Právní dějiny a 

římské právo
Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Právo životního 

prostředí
Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Správní právo a 

správní věda
Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie 

a sociologie práva
Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Trestní právo, 

kriminologie a kriminalistika
Doktorský - Česky K, P 4
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Právnická fakulta
Teoretické právní vědy – Ústavní právo a 

státověda
Doktorský - Česky K, P 4

Právnická fakulta
Theoretical Legal Sciences – Law and 

Legal Theory in European Context
Doktorský - Anglicky K, P 4

Přírodovědecká fakulta Didactics of Chemistry Doktorský - Anglicky K, P 4

Přírodovědecká fakulta Didaktika chemie Doktorský - Česky K, P 4

Univerzita Palackého v Olomouci

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí

Fakulta tělesné kultury
Pedagogika volného času se zaměřením 

na sport
Bakalářský Akademický Česky K 3

Fakulta tělesné kultury Rekreologie - pedagogika volného času Bakalářský Akademický Česky K, P 3

Fakulta tělesné kultury
Tělesná výchova se zaměřením na 

vzdělávání a ochranu obyvatelstva
Bakalářský Akademický Česky P 3

Fakulta tělesné kultury
Tělesná výchova se zaměřením na 

vzdělávání a speciální pedagogiku
Bakalářský Akademický Česky K, P 3

Fakulta tělesné kultury
Trenérství a sport - pedagogika volného 

času
Bakalářský Akademický Česky K, P 3

Fakulta tělesné kultury
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň 

ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva

Navazující 

magisterský
Akademický Česky K, P 2 PhDr.

Fakulta tělesné kultury

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň 

ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální 

pedagogiku

Navazující 

magisterský
Akademický Česky K, P 2 PhDr.
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Filozofická fakulta
Němčina se zaměřením na tlumočení a 

překlad

Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Pedagogická fakulta Historie se zaměřením na vzdělávání Bakalářský Akademický Česky P 3

Pedagogická fakulta Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Přírodovědecká fakulta Analytical Chemistry Doktorský - Anglicky K, P 4

Přírodovědecká fakulta Analytická chemie Doktorský - Česky K, P 4

Přírodovědecká fakulta Didaktika chemie Doktorský - Česky K, P 4

Přírodovědecká fakulta Geoinformatics and Cartography Bakalářský Akademický Anglicky K, P 3

Přírodovědecká fakulta Geoinformatics and Cartography
Navazující 

magisterský
Akademický Anglicky K, P 2 RNDr.

Přírodovědecká fakulta Geoinformatika a kartografie Bakalářský Akademický Česky K, P 3

Přírodovědecká fakulta Geoinformatika a kartografie
Navazující 

magisterský
Akademický Česky K, P 2 RNDr.

Přírodovědecká fakulta Optics and Optoelectronics Doktorský - Anglicky P 4

Přírodovědecká fakulta Optika a optoelektronika Doktorský - Česky P 4

Univerzita Pardubice

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí. Rada NAÚ současně žádá vysokou školu o doplnění roku narození garanta u všech níže uvedených studijních 

programů.

Fakulta chemicko-technologická Chemické a procesní inženýrství
Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Fakulta chemicko-technologická Polygrafie Bakalářský Akademický Česky P 3
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Fakulta chemicko-technologická Polygrafie
Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Fakulta chemicko-technologická Udržitelný rozvoj v chemii a technologii
Navazující 

magisterský
Akademický Česky P 2

Vysoká škola ekonomická v Praze

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí

Národohospodářská fakulta Economics and Public Policy
Navazující 

magisterský
Akademický Anglicky P 2
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b) Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Doleček poděkoval jménem ministra 
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prof. Labíkovi v souvislosti s jeho rezignací na 
funkci předsedy NAÚ za práci odvedenou v této funkci a popřál mu mnoho pozitivního 
v osobním, ale i dalším profesním životě. Dále poděkoval také místopředsedům NAÚ, jakož 
i členům Rady NAÚ, a navrhl zavést do budoucna pravidelná setkání vedení MŠMT s členy Rady 
NAÚ ve věci vzájemné výměny informací o aktuálním vývoji ve sféře vysokého školství. Prof. 
Labík na oplátku rovněž poděkoval MŠMT za vstřícnou spolupráci s NAÚ.

c) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o průběhu posuzování žádostí o institucionální 
akreditaci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Dále informoval 
o doručení odvolání Slezské univerzity v Opavě proti rozhodnutí o neudělení institucionální 
akreditace.

d) Předseda NAÚ prof. Labík poděkoval u příležitosti své rezignace na funkci předsedy NAÚ 
členům Rady NAÚ za spolupráci. Současně sdělil, že o zastupování předsedy NAÚ do doby, než 
bude jmenován nový předseda NAÚ, požádal místopředsedu NAÚ JUDr. Barančíka.

Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.

Zapsali: Eva Hajduková, Petr Novák, Bohumila Potočná, Dita Tarbajová, Zora Valášková

Schválil: JUDr. Ivan Barančík, místopředseda NAÚ
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Příloha zápisu ze zasedání Rady NAÚ č. 4/2019: 
Přijatá usnesení, stručná zdůvodnění a poznámky ve správních řízeních, kde příslušné rozhodnutí Rady NAÚ nabylo právní moci v měsíci dubnu 2019.

Legenda: 
Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; akred. – žádost u udělení 
akreditace; reakre. – žádost o prodloužení platnosti akreditace; rozšíř. – žádost o rozšíření akreditace; akad. – akademicky zaměřený studijní program; prof. – profesně zaměřený 
studijní program; P – prezenční forma studia; K – kombinovaná forma studia; D – distanční forma studia; st.d. – standardní doba studia; rig. – oprávnění konat rigorózní zkoušky; H –
habilitační řízení; P – řízení ke jmenování profesorem; ZVŠ – zákon o vysokých školách

Studijní programy

Usnesení Rady NAÚ:
1) 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 studijnímu programu:
2) 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:
3) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 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, neuděluje akreditaci studijnímu programu:

Odkaz na konkrétní schválené znění je uveden u každého usnesení Rady NAÚ.

Číslo
usnesení 

Rady

Název SP
Žádo

st
Profil Typ Forma St. d. Rig.

Oblast 
vzdělávání

Usnesení 
Rady NAÚ 

(+ doba 
platnosti 

akreditace 
od nabytí 

právní moci 
rozhodnutí

Stručné zdůvodnění/Poznámka 
+ výsledek hlasování

CEVRO Institut, z.ú.

178/2019 Bezpečnostní studia akred. akad. NMgr. K, P 2 PhDr.
Bezpečnostní 
obory

Ad 2)
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
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107/2019 Politologie akred. akad. NMgr. K, P 2 Politické vědy ad 2) P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

108/2019
Politologie a mezinárodní 
vztahy

akred. akad. Bc. K, P 3 Politické vědy ad 2) P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

České vysoké učení 
technické v Praze -
Fakulta biomedicínského 
inženýrství

179/2019 Biomedicínské inženýrství akred. Dr. K, P 4
Zdravotnické 
obory

Ad 1) 10 let P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Biomedical Engineering akred. Dr. K, P 4
Zdravotnické 
obory

Ad 1) 10 let dtto

180/2019
Laboratorní diagnostika ve 
zdravotnictví

akred. prof. Bc. P 3
Zdravotnické 
obory

Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost zahraniční mobilitě 
studentů a rozvoji publikační činnosti 
vyučujících a garantů studijních 
předmětů k jimi zajišťovaným 
předmětům. 

Rada NAU požaduje předložit k 30. 
dubnu 2021 kontrolní zprávu o 
publikační a další tvůrčí činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci) a o uskutečněných 
zahraničních mobilitách studentů. 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
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České vysoké učení 
technické v Praze -
Fakulta elektrotechnická

181/2019 Bioinženýrství akred. Dr. K, P 4

Elektrotechnika 
37 %, Informatika 
37 %, 
Zdravotnické 
obory 26 %

Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU požaduje 
předložit k 31. prosinci 2023 kontrolní 
zprávu o personálním zabezpečení 
studijního programu (v rozsahu příloh B-
IIa a C-I žádosti o akreditaci) a o tvůrčí a 
vědecké činnosti pracoviště související 
se studijním programem (v rozsahu 
přílohy C-II žádosti o akreditaci).

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

Bioengineering akred. Dr. K, P 4

Elektrotechnika 
37 %, Informatika 
37 %, 
Zdravotnické 
obory 26 %

Ad 1) 10 let dtto

109/2019 Elektrotechnika a komunikace akred. Dr. K, P 4 Elektrotechnika ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Electrical Engineering and 
Communications

akred. Dr. K, P 4 Elektrotechnika ad 1) 10 let dtto

111/2019 Kybernetika a robotika akred. Dr. K, P 4 Kybernetika ad 1) 10 let P: 13 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Cybernetics and Robotics akred. Dr. K, P 4 Kybernetika ad 1) 10 let dtto

České vysoké učení 
technické v Praze -
Fakulta jaderná a 
fyzikálně inženýrská

112/2019 Radiologická technika akred. akad. Bc. P 3
Fyzika 70 %, 
Zdravotnické 
obory 30 %

ad 1) 10 let P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
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113/2019 Radiologická fyzika akred. akad. NMgr. P 2
Fyzika 70 %, 
Zdravotnické 
obory 30 %

ad 1) 10 let P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích -
Filozofická fakulta

182/2019 Románské jazyky akred. Dr. K, P 4 Filologie Ad 1) 10 let P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Mendelova univerzita v 
Brně - Lesnická a 
dřevařská fakulta

114/2019 Procesy tvorby nábytku akred. Dr. K, P 4
Lesnictví a 
dřevařství

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat zvýšenou pozornost rozvoji 
vědecké, výzkumné a publikační činnosti 
garantky studijního programu,
vyučujících a školitelů a perspektivě 
personálního zabezpečení z hlediska 
věkové struktury. 

Radu NAU požaduje předložit kontrolní 
zprávu o personálním zabezpečení 
studijního programu (v rozsahu přílohy 
C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy 
k 30. lednu 2024.

Rada NAU dále doporučuje zvážit 
prodloužení povinné zahraniční stáže a 
omezit tuto povinnost ryze na pobyt 
v zahraničí. 

P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
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115/2019 Materiálové inženýrství dřeva akred. Dr. K, P 4
Lesnictví a 
dřevařství

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje zvážit 
prodloužení povinné zahraniční stáže a 
omezit tuto povinnost ryze na pobyt 
v zahraničí. 

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

Wood Material Engineering akred. Dr. K, P 4
Lesnictví a 
dřevařství

ad 1) 10 let dtto

Ostravská univerzita -
Přírodovědecká fakulta

185/2019 Aplikovaná fyzika akred. akad. NMgr. P 2 RNDr.

Biologie, 
ekologie a životní 
prostředí 20 %, 
Fyzika 70 %, 
Chemie 10 %

Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU požaduje 
předložit kontrolní zprávu k 31. březnu 
2023 o zapojení akademických 
pracovníků zajišťujících studijní program 
do mezinárodní mobility, zejména 
z hlediska stáží na renomovaných 
zahraničních pracovištích.  

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

Slezská univerzita v 
Opavě - Obchodně 
podnikatelská fakulta v 
Karviné

119/2019 Manažerská informatika akred. akad. NMgr. K, P 2
Ekonomické 
obory 50%, 
Informatika 50%

ad 1) 10 let P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

ŠKODA AUTO Vysoká 
škola, o.p.s.

120/2019 Ekonomika a management rozšíř. prof. Bc. K, P 3,5
Ekonomické 
obory 

ad 2) P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Technická univerzita v 
Liberci - Fakulta 
přírodovědně-humanitní 
a pedagogická



42

121/2019
Anglický jazyk se zaměřením 
na vzdělávání

akred. akad. Bc. K, P 3 Učitelství ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

188/2019
Dějepis se zaměřením na 
vzdělávání

akred. akad. Bc. K, P 3 Učitelství Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost rozvoji tvůrčí činnosti 
pracoviště zaměřené na problematiku 
didaktiky dějepisu.

Rada NAU požaduje k 31. březnu 2022
předložit kontrolní zprávu o související 
tvůrčí činnosti pracoviště (v rozsahu 
přílohy C-II žádosti o akreditaci).

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

122/2019
Informatika se zaměřením na 
vzdělávání

akred. akad. Bc. K, P 3 Učitelství ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

123/2019
Matematika se zaměřením na 
vzdělávání

akred. akad. Bc. K, P 3 Učitelství ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

124/2019
Německý jazyk se zaměřením 
na vzdělávání

akred. akad. Bc. K, P 3 Učitelství ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

189/2019 Sociální práce akred. prof. Bc. K, P 3 Sociální práce Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost rozvoji publikační a 
další tvůrčí činnosti zejména mladších 
vyučujících. Rada NAU požaduje 
dopracovat studijní opory u některých 
studijních předmětů (např. u předmětů 
Etika sociální práce, Psychohygiena a 
komunikativní dovednosti, Pedagogika 
pro sociální pracovníky, Národnostní 
menšiny) tak, aby mohly nahradit 
studentům účast na přímé výuce.  

Rada NAU požaduje k 31. březnu 2021 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení a publikační činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
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žádosti o akreditaci). Rada NAU dále 
požaduje v rámci kontrolní zprávy 
zpřístupnit dopracované studijní opory 
pro kombinovanou formu studia.    

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

125/2019
Speciální pedagogika se 
zaměřením na vzdělávání

akred. akad. Bc. K, P 3 Učitelství ad 2) P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

126/2019
Španělský jazyk se 
zaměřením na vzdělávání

akred. akad. Bc. K, P 3 Učitelství ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

192/2019
Základy společenských věd 
se zaměřením na vzdělávání

akred. akad. Bc. K, P 3 Učitelství Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost rozvoji tvůrčí činnosti 
pracoviště zaměřené na problematiku 
didaktiky základů společenských věd a 
rovněž publikační činnosti vyučujících 
zejména mladšího a středního věku tak, 
aby byla zajištěna perspektiva rozvoje 
studijního programu. 

Rada NAU požaduje k 31. březnu 2022
předložit kontrolní zprávu o publikační 
činnosti vyučujících a o tvůrčí činnosti 
pracoviště (v rozsahu příloh B-IIa, C-I a 
C-II žádosti o akreditaci).

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

193/2019
Zeměpis se zaměřením na 
vzdělávání

akred. akad. Bc. K, P 3 Učitelství Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost rozvoji související 
tvůrčí činnosti pracoviště zaměřené na 
problematiku didaktiky zeměpisu (v 
současné době je řešen pouze jeden 
projekt v rámci OP VVV).

Rada NAU požaduje k 31. březnu 2022
předložit kontrolní zprávu o související 
tvůrčí činnosti pracoviště (v rozsahu 
přílohy C-II žádosti o akreditaci).

P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Technická univerzita v 
Liberci - Fakulta textilní

127/2019 Návrhářství akred. akad. Bc. P 3

Strojírenství, 
technologie a 
materiály 60 %, 
Umění 40 %

ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Design akred. akad. Bc. P 3

Strojírenství, 
technologie a 
materiály 60 %, 
Umění 40 %

ad 1) 10 let dtto

128/2019
Textilní technologie, materiály 
a nanomateriály

akred. akad. Bc. P, K 3
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
úpravu zařazení předmětů do studijního 
plánu tak, aby základní přírodovědné a 
technické předměty předcházely 
oborovým předmětům a aby bylo 
navýšeno zastoupení základních 
přírodovědných předmětů.

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

Textile Technologies, 
Materials and Nanomaterials

akred. akad. Bc. P, K 3
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let dtto

129/2019
Výroba oděvů a technické 
konfekce

akred. akad. Bc. P, K 3
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
posílit zastoupení předmětů zaměřených 
na teoretickou přípravu studentů 
v oblasti matematiky a fyziky.

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

130/2019
Production of Clothing and 
Technical Products

akred. akad. Bc. P, K 3
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
rozšířit u studijních předmětů studijní 
literaturu v anglickém jazyce a posílit 
zastoupení předmětů zaměřených na 
teoretickou přípravu studentů v oblasti 
matematiky a fyziky.

Rada NAU dále požaduje předložit 
kontrolní zprávu obsahující ucelenou 
sadu studijních opor v anglickém jazyce. 
Rada NAÚ požaduje předložení 
uvedené kontrolní zprávy k 30. září 
2019.
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P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

131/2019 Průmyslové inženýrství akred. akad. NMgr. P, K 2
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Industrial Engineering akred. akad. NMgr. P, K 2
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let dtto

132/2019 Textilní inženýrství akred. akad. NMgr. P, K 2
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Textile Engineering akred. akad. NMgr. P, K 2
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let dtto

Technická univerzita v 
Liberci - Fakulta 
zdravotnických studií

194/2019 Radiologická asistence akred. prof. Bc. P 3
Zdravotnické 
obory

Ad 2) P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Univerzita Hradec 
Králové - Fakulta 
informatiky a 
managementu

195/2019 Ekonomika a management akred. akad. Bc. K, P 3
Ekonomické 
obory

Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU požaduje doplnit 
do povinné nebo doporučené literatury u 
jednotlivých předmětů studijní literaturu 
v cizím jazyce.

Rada NAU požaduje k 30. dubnu 2020 
předložení kontrolní zprávy o 
dopracování studijních opor pro 
kombinovanou formu studia pro vyšší 
ročníky, včetně zpřístupnění těchto opor 
a o doplnění cizojazyčné literatury 
k jednotlivým předmětům.
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Rada NAU dále požaduje k 30. dubnu 
2024 předložit kontrolní zprávu o 
publikační a další tvůrčí činnost 
akademických pracovníků zapojených 
do výuky základních teoretických 
předmětů a předmětů profilujícího 
základu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci).

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

Univerzita Hradec 
Králové - Filozofická 
fakulta

35/2019
Historie se zaměřením na 
vzdělávání

akred. akad. Bc. P 3
Historické vědy 
65%, Učitelství 
35% 

ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 
písm. c) 
ZVŠ

Stručné zdůvodnění: Vysoká škola 
neskýtá dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení a rozvoje 
studijních programů na dobu 10 let. 
Studijní program je zajištěn 
renomovanými odborníky s odpovídající 
publikační činností. Nicméně na 
pracovišti na Filozofické fakultě chybí 
akademičtí pracovníci, kteří by se 
odpovídajícím způsobem věnovali 
didaktice dějepisu. Rovněž tvůrčí činnost 
pracoviště na Filozofické fakultě je 
orientována zejména na dějiny 
dějepisectví nikoliv na didaktiku 
dějepisu. Uvedená situace dává jen 
omezené možnosti rozvoje studijního 
programu.     

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy o 
personálním zabezpečení studijního 
programu a publikační činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci) a tvůrčí činnosti 
vztahující se k zaměření studijního 
programu (v rozsahu přílohy C-II žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy do 
31. března 2022.

P: 14 K: 8 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
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36/2019
Společenské vědy se
zaměřením na vzdělávání

akred. akad. Bc. P 3

Filozofie, 
religionistika a 
teologie 40%, 
Politické vědy 
25%, Učitelství 
35% 

ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 
písm. c) 
ZVŠ

Stručné zdůvodnění: Vysoká škola 
neskýtá dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení a rozvoje 
studijních programů na dobu 10 let. Na 
pracovišti na Filozofické fakultě chybí 
akademičtí pracovníci, kteří by se 
odpovídajícím způsobem věnovali 
didaktice společenských věd, a není zde 
v dostatečné míře rozvíjena tvůrčí 
činnost orientovaná na problematiku 
didaktiky společenských věd. Někteří 
vyučující předmětů profilujícího základu 
nemají k těmto předmětům odpovídající 
publikační činnost, či jejich publikační 
činnost souvisí s těmito předměty pouze 
okrajově.

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy o 
personálním zabezpečení studijního 
programu a publikační činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci) a tvůrčí činnosti 
vztahující se k zaměření studijního 
programu (v rozsahu přílohy C-II žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy do 
31. března 2022.

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

Univerzita Palackého v 
Olomouci - Filozofická 
fakulta

139/2019
Ekonomicko-manažerská 
studia

akred. akad. NMgr. P 2
Ekonomické 
obory

ad 2) P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Univerzita Pardubice -
Fakulta elektrotechniky a 
informatiky
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140/2019 Automatické řízení akred. akad. NMgr. P 2 Kybernetika ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU požaduje, aby 
vysoká škola upřesnila pravidla a 
podmínky pro tvorbu studijních plánů a
jednoznačným a srozumitelným 
způsobem definovala podmínky pro 
výběr povinně volitelných a volitelných 
předmětů. Je třeba upravit nabídku 
těchto předmětů (uvedenou ve studijním 
plánu) tak, aby v plném rozsahu 
umožňovala uplatnění stanovených 
pravidel. 

Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní 
zprávu o provedených úpravách 
studijního plánu v rozsahu přílohy B-I, B-
IIa a případně B-III (pouze u předmětů, 
které budou případně nově do studijního 
programu integrovány v rámci 
provedených úprav). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. červnu 2019.

Rada NAU dále doporučuje, aby vysoká 
škola doplnila doporučenou studijní 
literaturu u jednotlivých studijních 
předmětů o vhodné publikace 
v anglickém jazyce.

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

Univerzita Pardubice -
Fakulta filozofická

197/2019 Philosophy akred. Dr. K, P 4
Filozofie, 
religionistika a 
teologie

Ad 2) P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně - Fakulta 
humanitních studií

198/2019 Andragogika akred. akad. Bc. K 3
Neučitelská 
pedagogika

Ad 2) P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0



49

142/2019 Pedagogika akred. Dr. K, P 4
Neučitelská 
pedagogika

ad 1) 5 let 
podle § 80 

odst. 1 
písm. c) 

ZVŠ

Stručné zdůvodnění: Celková struktura 
akademických pracovníků neskýtá 
dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení a rozvoje 
studijního programu na dobu 10 let. 
Studijní program je zabezpečen úzkým 
jádrem habilitovaných vyučujících 
působících na vysoké škole na plný 
úvazek, ve kterém převažují akademičtí 
pracovníci vyššího věku. 

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost kvalifikačnímu růstu 
zejména mladších akademických 
pracovníků. 

Rada NAU požaduje předložit kontrolní 
zprávu o personálním zabezpečení 
studijního programu a kvalifikačním 
růstu pracovníků, kteří se v současné 
době připravují na habilitaci (v rozsahu 
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). 
Rada NAÚ požaduje předložení 
uvedené kontrolní zprávy k 31. březnu 
2022.

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

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně - Fakulta 
logistiky a krizového 
řízení

143/2019 Aplikovaná logistika akred. prof. Bc. P, K 3
Doprava 67 %, 
Ekonomické 
obory 33 %

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost publikační činnosti 
vyučujících ke studijním předmětům, 
které mají zajišťovat a zaměřit se na 
získávání externích projektů 
souvisejících se zaměřením studijního 
programu. 

Rada NAU požaduje předložit kontrolní 
zprávu o personálním zabezpečení, 
publikační činnosti vyučujících a tvůrčí 
činnosti pracoviště (v rozsahu příloh B-
IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci). Rada 
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NAÚ požaduje předložení uvedené
kontrolní zprávy k 31. prosinci 2024.

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

144/2019 Bezpečnost společnosti akred. akad. NMgr. P, K 2
Bezpečnostní 
obory

ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 
písm. c) 
ZVŠ

Stručné zdůvodnění: Celková struktura 
akademických pracovníků z hlediska 
věku neskýtá dostatečné záruky 
řádného personálního zabezpečení a 
rozvoje studijního programu na dobu 10 
let. Osm akademických pracovníků 
(včetně garanta studijního programu) je 
již starších 65 let, přičemž tito vyučující 
garantují celkem 21 ze všech 
vyučovaných předmětů a ve skupině 
předmětů profilujícího základu garantují 
plnou polovinu z nich. Ne zcela 
uspokojivá je také kvalifikace některých 
vyučujících z hlediska kvality doložených 
publikačních výstupů tvůrčí činnosti a 
zaměření tvůrčí činnosti ve vztahu 
k vyučovaným předmětům.

Poznámka: Rada NAU dále doporučuje 
věnovat pozornost získávání externích 
výzkumných projektů souvisejících se 
zaměřením studijního programu a rozvoji 
personálního zabezpečení studijního 
programu akademickými pracovníky 
mladšího a středního věku. 

Rada NAU požaduje předložit kontrolní 
zprávu o personálním zabezpečení, 
publikační činnosti vyučujících a 
vědecké činnosti pracoviště (v rozsahu 
příloh B-IIa, C-I a C-II žádosti o 
akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. červenci 2021.

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

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně - Fakulta 
managementu a 
ekonomiky
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199/2019 Ekonomika a management akred. akad. Bc. K, P 3
Ekonomické 
obory

Ad 2) P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ekonomics and management akred. akad. Bc. P 3
Ekonomické 
obory

Ad 2) Dtto

200/2019
Ekonomika podniku a 
podnikání

akred. akad. NMgr. K,P 2
Ekonomické 
obory

Ad 2) P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Business Administration and 
Entrepreneurship

akred. akad. NMgr. P 2
Ekonomické 
obory

Ad 2) Dtto

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně - Fakulta 
multimediálních 
komunikací 

201/2019 Arts Management akred. prof. NMgr. K,P 2
Umění 90 %,                
Ekonomické 
obory 10 %

Ad 2) P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita 
Ostrava - Ekonomická 
fakulta

145/2019 Informatika v ekonomice akred. akad. Bc. P 3 Informatika ad 2) P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
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146/2019
Systémové inženýrství a 
informatika

akred. akad. NMgr. P 2 Informatika ad 2) P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

147/2019
Systémové inženýrství a 
informatika

akred. Dr. K, P 4 Informatika ad 2) P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

System Engineering and 
Informatics

akred. Dr. K, P 4 Informatika ad 2) dtto

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

202/2019 Aplikovaná elektronika akred. akad. Bc. K, P 3 Elektrotechnika Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
průběžně aktualizovat studijní literaturu 
tak, aby odpovídala současnému stupni 
poznání.

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

Applied Electronics akred. akad. Bc. P 3 Elektrotechnika Ad 1) 10 let Dtto

203/2019 Elektroenergetika akred. akad. Bc. K, P 3 Elektrotechnika Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
průběžně aktualizovat studijní literaturu 
tak, aby odpovídala současnému stupni 
poznání.

P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Electrical Power Engineering akred. akad. Bc. P 3 Elektrotechnika Ad 1) 10 let Dtto

204/2019
Informační a komunikační 
bezpečnost

akred. akad. NMgr. P 2 Informatika Ad 1) 10 let P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Information and 
Communication Security

akred. akad. NMgr. P 2 Informatika Ad 1) 10 let Dtto

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita 
Ostrava - Fakulta 
materiálově-
technologická

148/2019 Materiálové vědy a inženýrství akred. Dr. K, P 4
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Material Science and 
Engineering

akred. Dr. K, P 4
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let dtto

149/2019 Metallurgical Engineering akred. akad. NMgr. P 2
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

150/2019 Metalurgická technologie akred. Dr. K, P 4
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Metallurgical Technology akred. Dr. K, P 4
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let dtto

151/2019
Quality Management and 
Control of Industrial Systems

akred. akad. NMgr. P 2
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

205/2019
Tepelná technika a paliva v 
průmyslu

akred. Dr. K, P 4 Energetika Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU upozorňuje, že 
pro zajištění kontinuity rozvoje studijního 
programu je nezbytné věnovat pozornost 
zastupitelnosti garantů studijních 
předmětů a školitelů pracovníky 
zvyšovat podíl disertačních prací 
vedených školiteli mladšího a středního 
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věku. Rada NAU doporučuje průběžně 
aktualizovat studijní literaturu tak, aby 
odpovídala současnému stupni poznání.

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

Thermal Engineering and 
Fuels in Industry

akred. Dr. K, P 4 Energetika Ad 1) 10 let Dtto

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita 
Ostrava - Fakulta 
stavební

206/2019 Stavební inženýrství akred. akad. Bc. K, P 4 Stavebnictví Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU upozorňuje na 
relativně vysoký počet předmětů 
zajišťovaných některými vyučujícími, což 
může vést k jejich značnému vytížení 
výukou na úkor rozvoje publikační 
činnosti a kvalifikačního růstu. Rada 
NAU doporučuje průběžně aktualizovat 
studijní literaturu tak, aby odpovídala 
současnému stupni poznání.

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

Civil Engineering akred. akad. Bc. K, P 4 Stavebnictví Ad 1) 10 let Dtto

207/2019 Stavební inženýrství akred. Dr. K, P 4 Stavebnictví Ad 1) 10 let P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Civil Engineering akred. Dr. K, P 4 Stavebnictví Ad 1) 10 let Dtto

152/2019
Stavební inženýrství -
Dopravní stavby

akred. akad. NMgr. K, P 1,5
Stavebnictví 50 
%, Doprava 50 %

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení a publikační činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. prosinci 2024.

Rada NAU doporučuje přihlédnout k 
upozornění hodnoticí komise ohledně
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zařazení předmětů uvedených v jejím 
zápisu z jednání.

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

Civil Engineering - Transport 
Constructions

akred. akad. NMgr. K, P 1,5
Stavebnictví 50 
%, Doprava 50 %

ad 1) 10 let dtto

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita 
Ostrava - Fakulta strojní

153/2019 Strojírenství akred. akad. Bc. K, P 3
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Engineering akred. akad. Bc. P 3
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let dtto

154/2019 Průmyslové inženýrství akred. akad. NMgr. K, P 2
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost získávání externích 
vědeckých projektů zaměřených na 
problematiku průmyslového inženýrství.

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

Industrial Engineering akred. akad. NMgr. P 2
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let dtto

155/2019 Strojírenská technologie akred. akad. NMgr. K, P 2
Strojírenství, 
technologie a 
materiály

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost dalšímu rozvoji 
studijních opor pro kombinovanou formu 
studia.

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

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita 
Ostrava - Hornicko-
geologická fakulta
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156/2019
Odpadové hospodářství a 
úprava surovin

akred. akad. Bc. K, P 3

Těžba a 
zpracování 
nerostných 
surovin

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost získávání grantů v 
oblasti aplikovaného i základního 
výzkumu. Rada NAÚ dále doporučuje 
dbát na zkvalitnění publikační činnosti
garantů zajišťujících zejména předměty 
teoretického základu a věnovat 
pozornost i dalším připomínkám 
uvedeným v zápisu z jednání hodnoticí 
komise.

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

Waste Management and 
Mineral Processing

akred. akad. Bc. P 3

Těžba a 
zpracování 
nerostných 
surovin

ad 1) 10 let dtto

Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze -
Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie

208/2019
Bioanalytická laboratorní 
diagnostika ve zdravotnictví

akred. akad. NMgr. P 2
Chemie 60 %, 
Zdravotnické 
obory 40 %

Ad 2) P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Vysoká škola logistiky, 
o.p.s.
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80/2019 Logistika akred. prof. NMgr. K, P 2 Doprava

ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 
písm. c) 
ZVŠ

Stručné zdůvodnění: Vysoká škola 
neskýtá dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení a rozvoje 
studijních programů na dobu 10 let. 
Celková struktura akademických 
pracovníků nedává perspektivy rozvoje 
studijního programu na dobu 10 let. 
Studijní program je z velké části 
vystavěn na habilitovaných vyučujících 
emeritního věku. Vysoká škola sice 
uvádí u těchto předmětů též mladší 
vyučující a garanty. Ti však převážně 
nejsou doposud habilitováni, což u 
zejména u magisterského studijního 
programu nedává perspektivu rozvoje 
studijního programu z hlediska celkové 
struktury akademických pracovníků 
zabezpečující studijní program.   

Poznámka: Rada NAU požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu (v 
rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o 
akreditaci) a o tvůrčí činnosti vysoké 
školy (v rozsahu příloh C-II žádosti o 
akreditaci). Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy do 
31. prosince 2021. 
Rada NAU dále požaduje předložit 
ucelenou sadu studijních opor pro 2. 
ročník kombinované formy studia do 30. 
září 2020. 

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

Západočeská univerzita v 
Plzni - Fakulta 
aplikovaných věd

159/2019
Informatika a výpočetní 
technika

akred. akad. Bc. P 3 Informatika ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení, publikační činnosti 
vyučujících a o vědecké a tvůrčí činnosti 
pracoviště (v rozsahu příloh B-IIa, C-I a 



58

C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. červenci 2023.

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

160/2019 Kybernetika a řídicí technika akred. akad. Bc. P 3 Kybernetika ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení, publikační činnosti 
vyučujících a o vědecké a tvůrčí činnosti 
pracoviště (v rozsahu příloh B-IIa, C-I a 
C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. červenci 2023.

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

Západočeská univerzita v 
Plzni - Fakulta 
ekonomická

209/2019 Marketingové řízení akred. akad. Bc. P 3
Ekonomické 
obory 

Ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU požaduje doplnit 
do povinné nebo doporučené literatury u 
jednotlivých předmětů studijní literaturu 
v cizím jazyce. Rada NAU dále 
doporučuje zvážit úpravu studijního 
plánu dle doporučení uvedených 
v zápise z jednání hodnotící komise. 

Rada NAU požaduje předložit k 31. 
srpnu 2019 kontrolní zprávu o doplnění 
cizojazyčné literatury k jednotlivým 
předmětům. Rada NAU dále požaduje k 
30. dubnu 2024 předložit kontrolní 
zprávu o publikační činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o 
akreditaci) zajišťujících základní 
teoretické předměty a předměty 
profilujícího základu.

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

Západočeská univerzita v 
Plzni - Fakulta 
zdravotnických studií
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87/2019
Laboratorní diagnostika ve 
zdravotnictví

akred. prof. Bc. P 3
Zdravotnické 
obory

ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 
písm. c) 
ZVŠ

Stručné zdůvodnění: Vysoká škola 
neskýtá dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení a rozvoje 
studijních programů na dobu 10 let. 
Studijní program je zajišťován pouze 
velmi úzkým jádrem vyučujících na plný 
pracovní poměr. Řada studijních 
předmětů včetně předmětů profilujícího 
základu je zajišťována vyučujícími a 
garanty s pracovními poměry s velmi 
nízkým úvazkem.  

Poznámka: Rada NAU požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu a 
publikační činnosti vyučujících (v 
rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o 
akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy do 
31. března 2022. 
Rada NAÚ dále upozorňuje na nezbytné 
navýšení pracovních úvazků klíčových 
vyučujících a garantů předmětů 
profilujícího základu a doporučuje 
věnovat pozornost rozvoji tvůrčí činnosti 
vyučujících včetně garanta studijního 
programu.    

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

Habilitační řízení / řízení ke jmenování profesorem

1) 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 habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem v oborech:
2) 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 
žádostech:
3) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 82 odst. 6 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, neuděluje akreditaci habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem v oborech:

(Odkaz na konkrétní schválené znění je uveden u každého usnesení Rady NAÚ.)

Číslo
usnesení 

Rady
Součást VŠ

Typ 
řízení

Název oboru
Oblast 

vzdělávání 
Ph.D.

Usnesení 
Rady NAÚ 

(+ doba 
platnosti 

Stručné zdůvodnění/Poznámka 
+ výsledek hlasování
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akreditace 
od nabytí 

právní moci 
rozhodnutí

Univerzita Karlova

161/2019 3. lékařská fakulta H, P
Gynekologie a 
porodnictví

Všeobecné 
lékařství a 
zubní lékařství

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU požaduje 
předložit kontrolní zprávu o kvalifikačním 
růstu akademických pracovníků 
s perspektivou habilitace. Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. březnu 2024.

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

162/2019 3. lékařská fakulta H, P Otorinolaryngologie
Všeobecné 
lékařství a 
zubní lékařství

ad 1) 10 let P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Univerzita obrany

210/2019 Fakulta vojenských technologií H, P Geodézie a kartografie Vědy o Zemi ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost kvalifikačnímu růstu 
pracoviště.

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

Univerzita Palackého v Olomouci

211/2019 Filozofická fakulta H, P
Lingvistika konkrétních 
jazyků se zaměřením 
Románské jazyky

Filologie ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost kvalifikačnímu růstu 
pracoviště, soustředit se na publikace 
v zahraničních renomovaných 
časopisech zejména v oblasti 
francouzské, italské a portugalské 
lingvistiky a na získávání externích 
grantů. 
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Rada NAU požaduje předložit k 30. 
dubnu 2024 kontrolní zprávu o 
kvalifikačním růstu pracoviště, publikační 
činnosti a vědecko- výzkumné činnosti 
pracoviště (v rozsahu příloh D-I, F-I, F-II 
a F-V žádosti o akreditaci habilitačního a 
jmenovacího řízení).

P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

212/2019 Filozofická fakulta H, P Německý jazyk Filologie ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Spolupráce s dalšími právnickými osobami

1) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a § 81 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 studijním programům:
2) 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 
žádostech:
3) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 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, neuděluje akreditaci studijním programům:

(Odkaz na konkrétní schválené znění je uveden u každého usnesení Rady NAÚ.)

Číslo
usnesení 

Rady
Název SP Žádost Profil Typ Forma St. d. Rig.

Oblast 
vzdělávání

Usnesení 
Rady NAÚ 

(+ doba 
platnosti 

akreditace 
od nabytí 

právní moci 
rozhodnutí

Stručné zdůvodnění/Poznámka 
+ výsledek hlasování

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem - Fakulta 
životního prostředí / 
Ústav anorganické 
chemie AV ČR, v. v. i.
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213/2019
Environmentální chemie a 
technologie

akred. Dr. P 4

Biologie, 
ekologie a 
životní 
prostředí 40 %, 
Chemie 60 %

ad 1) 10 let

Poznámka: Rada NAU požaduje upravit 
složení oborové rady tak, aby garant 
studijního programu byl zároveň 
předsedou oborové rady. Rada NAU 
požaduje posílit zastoupení problematiky 
technologií ochrany životního prostředí. 
Rada NAU dále doporučuje zvážit 
úpravu studijního programu dle 
připomínek uvedených v zápise 
z jednání hodnoticí komise.

Rada NAU požaduje předložit kontrolní 
zprávu k 30. září 2019 o úpravě složení 
oborové rady a posílení problematiky 
technologie ochrany prostředí.

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

Univerzita Pardubice -
Fakulta elektrotechniky a 
informatiky / Ústav fyziky 
atmosféry AV ČR, v. v. i.

163/2019 Elektrotechnika a informatika akred. Dr. K, P 4

Informatika 50 
%
Elektrotechnika 
50 %

ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 písm. 
c) ZVŠ

Stručné zdůvodnění:
Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky 
řádného personálního zabezpečení a 
rozvoje studijního programu na dobu 10 
let. Publikační činnost školitelů je značně 
nevyrovnaná z hlediska charakteru 
výstupů. U některých vyučujících 
převažují výstupy v podobě příspěvku ve 
sbornících z konferencí, u některých 
školitelů zcela chybí publikace 
v renomovaných časopisech.      

Poznámka: 
Rada NAU doporučuje věnovat 
pozornost rozvoji výzkumné činnosti 
pracoviště. 

Rada NAU požaduje předložit kontrolní 
zprávu o personálním zabezpečení 
studijního programu a o vědecké a 
výzkumné činnosti pracoviště (v rozsahu 
příloh C-I a C-II žádosti o akreditaci). 
Rada NAÚ požaduje předložení 
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uvedené kontrolní zprávy k 30. červnu
2021.

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

Electrical Engineering and 
Informatics

akred. Dr. K, P 4

Informatika 50 
%
Elektrotechnika 
50 %

ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 písm. 
c) ZVŠ

dtto

Západočeská univerzita v 
Plzni - Fakulta filozofická 
/ Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, 
Filozofická fakulta / 
Archeologický ústav AV 
ČR, Praha, v. v. i.

214/2019 Archeologie akred. Dr. K, P 4 Historické vědy ad 1) 10 let P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Archaeology akred. Dr. K, P 4 Historické vědy ad 1) 10 let dtto
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a) Rada NAÚ se zabývala žádostí Vysokého učení technického v Brně o institucionální akreditaci 
pro 7 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 7 dílčích komisí 
pro jednotlivé oblasti vzdělávání. V období od 8. listopadu do 28. listopadu 2018 probíhaly na 
rektorátu a součástech Vysokého učení technického v Brně povinné návštěvy dílčích komisí.

Poté všechny dílčí hodnoticí komise vypracovaly svá stanoviska, která byla odhlasována členy 
jednotlivých komisí a řádně doručena NAÚ. Následně 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 
komise bylo přijato většinou 29 hlasů (0 hlasů bylo proti návrhu a 4 hodnotitelé se zdrželi 
hlasování). Hodnoticí komise navrhla udělit Vysokému učení technickému v Brně institucionální 
akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů, 
o které Vysoké učení technické v Brně požádalo. 

Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace 
a zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zpravodaj pro institucionální 
akreditace na základě posouzení institucionálního prostředí navrhl Vysokému učení technickému 
v Brně institucionální akreditaci udělit s povinností kontrolní zprávy. Dále navrhl udělit 
Vysokému učení technickému v Brně 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 
Vysokého učení technického v Brně), a to v oblastech, ve kterých Vysoké učení technické v Brně 
získá institucionální akreditaci pro doktorský typ studijních programů.

Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělit Vysokému učení technickému 
v Brně institucionální akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy 
studijních programů, o které Vysoké učení technické v Brně požádalo.

Poté bylo Vysoké učení technické v Brně a příslušná pracoviště Akademie věd České republiky 
vyrozuměny o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního 
řízení. Vysoké učení technické v Brně se k podkladům řízení nevyjádřilo a zástupci Akademie 
věd České republiky se svého práva nahlížet do spisového materiálu vzdali.

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 by byla institucionální akreditace udělena pro všechny 
oblasti vzdělávání a všechny typy studijních programů, o které Vysoké učení technické v Brně 
požádalo, s tím, že v oblasti vzdělávání Ekonomické obory bylo navrženo institucionální 
akreditaci udělit s povinností kontrolní zprávy. Kontrolní zpráva by byla dále vyžádána 
v souvislosti s institucionálním prostředím. Rada NAÚ v návaznosti na Metodický materiál NAÚ 
k předkládání specifických žádostí o akreditaci studijních programů upozorňuje, že spolupráce 
s pracovišti Akademie věd ČR může probíhat při uskutečňování pouze těch doktorských 
studijních programů, se kterými souvisí odborná činnost těchto pracovišť.

 Usnesení č. 92/2019:    
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), Vysokému učení technickému v Brně institucionální 

akreditaci pro 

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

studijních programů,

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

studijních programů,

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

studijních programů,

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

programů,

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

studijních programů,

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

studijních programů,

g) oblast vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály a v jejím rámci bakalářský, 

magisterský a doktorský typ studijních programů,

II. 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), Vysokému učení technickému v Brně 

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 a postavením veřejné výzkumné instituce:

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

Ústav fyziky materiálů AV ČR, Žižkova 22, 612 62 Brno,

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

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

Poznámka:
A) Institucionální prostředí
Doporučení pro vedení vysoké školy:

- důsledněji stanovit limity počtů závěrečných prací, které může současně vést jeden 
školitel,

- v souvislosti se zveřejňováním závěrečných prací důsledně zveřejňovat i další, zákonem 
o vysokých školách požadované informace,

- složení Rady pro vnitřní hodnocení důsledněji koncipovat tak, aby byla plně samostatným 
samosprávným akademickým orgánem; příslušné poradní orgány Rady doplnit o externí 
členy,

- pokračovat ve vytváření systému hodnocení výsledků tvůrčí činnosti,
- připravit strategii udržitelnosti aktivit, které byly primárně financovány z prostředků 

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

- systematicky se věnovat realizaci opatření na posílení mobilit akademických pracovníků 
i studentů, zvýšení počtu samoplátců a důslednějšímu využívání uzavřených smluv,

- zvážit úpravu problematických nebo nejasných ustanovení ve vnitřních předpisech 
a normách Vysokého učení technického v Brně,
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- připravovat, schvalovat a zveřejňovat výroční zprávy o hospodaření fakult,
- zveřejňovat zápisy z jednání samosprávných orgánů součástí Vysokého učení 

technického v Brně,
- zvážit úpravu způsobu podávání podnětů k Etické komisi.

Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:

- vyhodnocení podnětu k maximálnímu počtu současně vedených závěrečných prací,
- vyhodnocení podnětu ke zveřejňování závěrečných prací,
- vyhodnocení podnětu ke složení Rady pro vnitřní hodnocení,
- popis přijaté strategie udržitelnosti aktivit, které byly primárně financovány z prostředků 

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

- popis principů, dle kterých jsou v rámci Vysokého učení technického v Brně rozdělovány 
prostředky na jednotlivé součásti.

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

B) Oblast vzdělávání Ekonomické obory
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující:

- publikační činnost se zaměřením na uznávané typy výstupů,
- přehled zapojení Vysokého učení technického v Brně do mezinárodních vědeckých 

projektů.
Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy do 31. ledna 2024.

C) Oblast vzdělávání Energetika
Doporučení pro vedení vysoké školy:

- zvážit změnu na pozici garantů studijních oborů Energetické inženýrství
a Mikroelektronika a technologie.

D) Oblast vzdělávání Informatika
Doporučení pro vedení vysoké školy:

- zvýšit podíl respektovaných zahraničních odborníků mezi akademickými pracovníky 
Vysokého učení technického v Brně,

- rozšířit zkušenosti akademických pracovníků s dlouhodobým působením na prestižních 
zahraničních vysokých školách (výzkumných institucích),

- zvýšit podíl zahraničních studentů.

a) Rada NAÚ se zabývala žádostí Masarykovy univerzity o rozšíření institucionální akreditace o 
oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy doktorského typu ve spolupráci 
s dalšími 38 ústavy Akademie věd České republiky. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ byla 
ustavena hodnoticí komise, složená z předsedkyně hodnoticí komise a dílčí komise pro 
institucionální prostředí. Na základě žádosti hodnotící komise zaslala následně Masarykova
univerzita doplňující informace k žádosti o rozšíření institucionální akreditace, kde doložila 
dokumenty o probíhající i do budoucna připravované spolupráci se čtyřmi ústavy Akademie věd 
České republiky: Archeologický ústav AV ČR, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, 
Etnologický ústav AV ČR, se sídlem Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Filosofický 
ústav AV ČR, se sídlem Jilská 1, 110 00 Praha 1, Ústav státu a práva AV ČR, se sídlem 
Národní 18, 116 00 Praha 1.

Poté Masarykova univerzita zúžila žádost o rozšíření institucionální akreditace tak, že žádá o 
rozšíření institucionální akreditace o oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat doktorské 
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studijní programy ve spolupráci pouze s těmito 4 výše uvedenými ústavy Akademie věd České 
republiky.

Následně hodnoticí komise vypracovala své stanovisko, které bylo odhlasováno členy komise 
a řádně doručeno NAÚ. Stanovisko komise bylo přijato většinou 5 hlasů (žádný hlas nebyl proti 
návrhu a žádný hodnotitel se nezdržel hlasování). Hodnoticí komise navrhla rozšířit Masarykově 
univerzitě institucionální akreditaci o spolupráci na uskutečňování doktorských studijních 
programů se čtyřmi výše uvedenými ústavy Akademie věd České republiky.

Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro institucionální akreditace svou 
zprávu. Zpravodaj pro institucionální akreditace navrhl rozšířit Masarykově univerzitě 
institucionální akreditaci o spolupráci na uskutečňování doktorských studijních programů se 
čtyřmi výše uvedenými ústavy Akademie věd České republiky.

Poté byly Masarykova univerzita a příslušná pracoviště Akademie věd České republiky 
vyrozuměny o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního 
řízení. Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR a Archeologický ústav AV ČR zaslaly 
svá vyjádření, ve kterých vzaly podklady NAÚ na vědomí.

Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajské zprávy následovala diskuze. 
Výsledkem byl návrh, aby se hlasovalo o usnesení, kterým by byla institucionální akreditace 
Masarykově univerzitě rozšířena o oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy ve 
spolupráci se čtyřmi výše uvedenými ústavy Akademie věd České republiky. Rada NAÚ 
v návaznosti na Metodický materiál NAÚ k předkládání specifických žádostí o akreditaci 
studijních programů upozorňuje, že spolupráce s pracovišti Akademie věd ČR může probíhat při 
uskutečňování pouze těch doktorských studijních programů, se kterými souvisí odborná činnost 
těchto pracovišť.

 Usnesení č. 215/2019:    
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod 1 
a v návaznosti na § 81c  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje institucionální 
akreditaci udělenou Masarykově univerzitě rozhodnutím č. j. NAU-104/2017-19 ze dne 24. května 
2018, které nabylo právní moci dne 12. července 2018, a uděluje podle § 81d odst. 2 písm. b) 
zákona o vysokých školách Masarykově univerzitě oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat 
studijní programy doktorského typu v oblastech vzdělávání uvedených ve výroku rozhodnutí Rady 
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ze dne 24. května 2018, č. j. NAU-104/2017-
19 písmenech b) až j) a l) až v) – Biologie, ekologie a životní prostředí; Ekonomické obory; 
Filologie; Filozofie, religionistika a teologie; Fyzika; Historické vědy; Chemie; Informatika; 
Matematika; Neučitelská pedagogika; Politické vědy; Právo; Psychologie; Sociální práce; 
Sociologie; Tělesná výchova a sport, Kinantropologie; Učitelství; Vědy o umění a kultuře; Vědy 
o Zemi; Všeobecné lékařství a zubní lékařství, ve spolupráci s těmito pracovišti Akademie věd 
České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce:

Archeologický ústav AV ČR, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno,
Etnologický ústav AV ČR, se sídlem Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1,
Filosofický ústav AV ČR, se sídlem Jilská 1, 110 00 Praha 1,
Ústav státu a práva AV ČR, se sídlem Národní 18, 116 00 Praha 1.

P: 10 K: 0 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Schváleno.
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b) Rada NAÚ se dále zabývala návrhem na omezení akreditace bakalářského studijního programu 
Bezpečnost společnosti se studijním oborem Společenská patologie a logistika terénních 
rizikových situací uskutečňovaného Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Rada NAÚ 
souhlasila se zahájením řízení vedeného z moci úřední ve věci výše uvedeného návrhu na svém 
zasedání č. 4/2018 konaném dne 26. dubna 2018. Věc byla předložena k posouzení hodnoticí 
komisi. Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj pro příslušnou oblast 
vzdělávání svou zprávu. Zpráva zpravodaje i závěry hodnoticí komise se shodovaly v návrhu 
akreditaci omezit. Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu 
a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Vysoká škola svého práva využila a dne 10. října 2018 
předložila své vyjádření. Po projednání předložených materiálů a obšírné diskuzi k vyjádření 
vysoké školy Rada NAÚ přistoupila k rozhodnutí ve věci.

 Usnesení č. 477/2018
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 86 odst. 2 písm. a) 
v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
a v souvislosti s čl. II bodem 3 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, omezuje akreditaci bakalářského studijního 
programu Bezpečnost společnosti se studijním oborem Společenská patologie a logistika 
terénních rizikových situací se standardní dobou studia 3 roky a formou studia prezenční 
uskutečňovaného Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Toto omezení spočívá v zákazu 
přijímat ke studiu další uchazeče. 
P: 14 K: 8 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.

Stručné zdůvodnění:
Odborná kvalifikace ani zaměření vědecké práce garantky studijního programu ani částečně 
neodpovídají studijnímu oboru, ani studijním předmětům, jež zajišťuje. Dalšími komisí 
zjištěnými nedostatky se Rada NAÚ podrobněji nezabývala, jelikož nezajištění odpovídající
garance studijního programu je dostačujícím důvodem pro přijetí napraveného opatření.

c) Rada NAÚ dále jednala o zrušení usnesení Rady NAÚ č. 425/2018 a 426/2018, kterým neuděluje 
akreditaci akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Finanční a pojistná 
matematika se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, 
a akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Financial and Insurance 
Mathematics se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování 
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové. Rozhodnutí o neudělení předmětné 
akreditace nebylo doposud vydáno. Univerzita Hradec Králové vzala dne 18. prosince 2018 danou 
žádosti zpět.

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. Jelikož 
k vydání předmětného rozhodnutí nedošlo, lze vyhodnotit zpětvzetí žádostí jako oprávněné.

S ohledem na výše uvedené Předsednictvo NAÚ navrhlo Radě NAÚ hlasovat nejprve o zrušení 
svých usnesení č. 425/2018 a 426/2018 a následně správní řízení o dané žádosti zastavit podle 
§ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.

 Usnesení č. 95/2019:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto ruší usnesení č. 425 a 426/2018 
vydaná na zasedání č. 10/2018 konaném ve dnech 17. a 18. října 2018, kterým neudělila 
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akreditaci akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Finanční a pojistná 
matematika se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, 
a akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Financial and Insurance 
Mathematics se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování 
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové.
P: 13 K: 8 Pro: 13       Proti: 0        Zdržel se: 0
Schváleno.

 Usnesení č. 96/2019:
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 
Hradec Králové, se sídlem Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, ze dne 29. ledna 2018 
o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Finanční a pojistná matematika se 
standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a bakalářskému 
studijnímu programu Financial and Insurance Mathematics se standardní dobou studia 3 roky, 
formou studia prezenční, pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec 
Králové.
P: 13 K: 8 Pro: 13       Proti: 0        Zdržel se: 0
Schváleno.
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Oprava příloha zápisu ze zasedání Rady NAÚ č. 2/2019: 
Přijatá usnesení, stručná zdůvodnění a poznámky ve správních řízeních, kde příslušné rozhodnutí Rady NAÚ nabylo právní moci v měsíci únoru 2019.

Legenda: 
Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; akred. – žádost u udělení 
akreditace; reakre. – žádost o prodloužení platnosti akreditace; rozšíř. – žádost o rozšíření akreditace; akad. – akademicky zaměřený studijní program; prof. – profesně zaměřený 
studijní program; P – prezenční forma studia; K – kombinovaná forma studia; D – distanční forma studia; st.d. – standardní doba studia; rig. – oprávnění konat rigorózní zkoušky; H –
habilitační řízení; P – řízení ke jmenování profesorem; ZVŠ – zákon o vysokých školách

Studijní programy

Usnesení Rady NAÚ:
1) 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 studijnímu programu:
2) 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:
3) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 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, neuděluje akreditaci studijnímu programu:

Odkaz na konkrétní schválené znění je uveden u každého usnesení Rady NAÚ.

Číslo
usnesení 

Rady
Název SP

Žádo
st

Profil Typ Forma St. d. Rig.
Oblast 

vzdělávání

Usnesení 
Rady NAÚ 

(+ doba 
platnosti 

akreditace 
od nabytí 

právní moci 
rozhodnutí

Stručné zdůvodnění/Poznámka 
+ výsledek hlasování

Univerzita Hradec 
Králové - Pedagogická 
fakulta

37/2019
Anglický jazyk se zaměřením 
na vzdělávání

akred. akad. Bc. P 3
Filologie 56%, 
Učitelství 64%

ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy o 
personálním zabezpečení studijního 
programu, publikační činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci) a vědecké a tvůrčí 
činnosti vztahující se k zaměření 
studijního programu (v rozsahu přílohy 
C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
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požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy do 31. března 2022.

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

38/2019
Český jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání

akred. akad. Bc. P 3
Filologie 67%, 
Učitelství 33%

ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy o 
personálním zabezpečení studijního 
programu, publikační činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci) a vědecké a tvůrčí 
činnosti vztahující se k zaměření 
studijního programu (v rozsahu přílohy 
C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy do 31. března 2022.

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

40/2019
Francouzský jazyk se 
zaměřením na vzdělávání

akred. akad. Bc. P 3 Učitelství ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy o 
personálním zabezpečení studijního 
programu, publikační činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci) a vědecké a tvůrčí 
činnosti vztahující se k zaměření 
studijního programu (v rozsahu přílohy 
C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy do 31. března 2022.

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

43/2019
Německý jazyk se zaměřením 
na vzdělávání

akred. akad. Bc. P 3
Filologie 76%, 
Učitelství 24%

ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy o 
personálním zabezpečení studijního 
programu, publikační činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci) a vědecké a tvůrčí 
činnosti vztahující se k zaměření 
studijního programu (v rozsahu přílohy 
C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy do 31. března 2022.

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


		2019-06-10T14:30:15+0200
	JUDr. Ivan Barančík Ph.D.




