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Zápis z 10. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu  

konaného ve dnech 23. – 24. října 2019 

 

 

Přítomni: JUDr. Ivan Barančík (místopředseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda), 

prof. Dušan Lužný, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, prof. Petr Noskievič, 

prof. Jaroslav Petr, prof. Eva Šmelová, Radek Špicar, M. Phil., prof. Eva Táborská, 

prof. Zdeněk Vintr   

Omluveni: prof. Libor Grubhoffer, doc. Tomáš Pavelka, Mgr. Michal Zima 

Hosté:  Mgr. Petr Baierl, předseda výboru Vysokoškolského odborového svazu;  

Mgr. Karolína Gondková, ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT; prof. Ing. Milan 

Pospíšil, CSc., předseda Rady vysokých škol 

za Kancelář NAÚ přítomni: Jan Dvořák, PhDr. Petr Novák, PhDr. Jiří Smrčka, Mgr. 

Dita Tarbajová, Martina Vidláková, MSc. 

 

 

Ad 1 Zahájení a schválení programu 

 

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík zahájil jednání a přivítal přítomné na desátém řádném zasedání 

Rady NAÚ v roce 2019. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:  

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Správní řízení 

3. Kontrolní zprávy a informace vysokých škol o změnách ve studijních programech 

4. Diskuse ke specializacím v doktorských studijních programech 

5. Diskuse k zahájení legislativních změn ke zjednodušení administrativy a zefektivnění 

činnosti NAÚ 

6. Seznam hodnotitelů 

7. Různé 

 

▪ Usnesení č. 725/2019: 

Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání. 

Přítomni (P): 11  Kvorum (K): 6 Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 

Ad 2     Správní řízení 

 

Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík. 

 

Rada NAÚ projednala 77 správních řízení týkajících se akreditací studijních programů a oborů 

habilitačního a jmenovacího řízení u těchto vysokých škol: 

 

• Archip s.r.o. 

• ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o., 

• Česká zemědělská univerzita v Praze 
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• České vysoké učení technické v Praze 

• Masarykova univerzita 

• Mendelova univerzita v Brně 

• Ostravská univerzita 

• Slezská univerzita v Opavě 

• ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 

• Technická univerzita v Liberci 

• Univerzita Hradec Králové 

• Univerzita Karlova 

• Univerzita obrany 

• Univerzita Palackého v Olomouci 

• Univerzita Pardubice 

• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

• Vysoká škola ekonomická v Praze 

• Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

• Vysoká škola polytechnická Jihlava 

• Vysoká škola regionální rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. 

• Vysoké učení technické v Brně 

• Západočeská univerzita v Plzni 

 

 

Ad 3 Kontrolní zprávy a informace vysokých škol o změnách ve studijních programech 

 

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

zprávy a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování akreditovaných činností. 
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Legenda: Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; H – habilitační 
řízení; P – řízení ke jmenování profesorem; Vyžád. – číslo zasedání Rady NAÚ (popřípadě Akreditační komise), na kterém byla kontrolní zpráva vyžádána (pořadí zasedání-rok)  

 

▪ Usnesení č. 811/2019: 

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 

Environmentálních 
chemie a technologie 

Dr.  04-19 úprava složení oborové rady 
a posílení problematiky 
technologie ochrany prostředí 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

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

Computer Science Bc.  12-18 úprava obsahu státních 
závěrečných zkoušek (v rozsahu 
přílohy B-IIa žádosti o akreditaci) 
a dostupnost informací 
o přijímacím řízení a průběhu 
studia v anglickém jazyce 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

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

Computer Science Dr.  12-18 upřesnění požadavků na 
publikační činnost doktorandů a 
dostupnost informací 
o přijímacím řízení a průběhu 
studia v anglickém jazyce 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje, že 
požadavky na publikační činnost doktorandů jsou poměrně 
benevolentní. Požadavky mohou být naplněny i v případě, že 
student nebude publikovat žádný článek v časopise (postačují 
dva příspěvky ve sborníku konference registrované ve WoS nebo 
Scopus). 

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

Informatika Dr.  12-18 upřesnění požadavků na 
publikační činnost doktorandů 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a upozorňuje, že 
požadavky na publikační činnost doktorandů jsou poměrně 
benevolentní. Požadavky mohou být naplněny i v případě, že 
student nebude publikovat žádný článek v časopise (postačují 
dva příspěvky ve sborníku konference registrované ve WoS nebo 
Scopus). 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 812/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

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



 
 

4 

Vysoká škola 
aplikované psychologie, 
s.r.o. 

Humanitní studia Bc. Personální a interkulturní 
management 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru (06-19 
vyžádáno doplnění o 
podrobnější údaje o novém 
garantovi studijního programu 
s jeho studijním oborem /v 
rozsahu přílohy C-I žádosti o 
akreditaci/) 

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. 
Zaměření tvůrčí činnosti nového garanta neodpovídá studijnímu 
programu s jeho studijním oborem. 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 28. února 2020. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 813/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

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

Humanitní studia, 
Humanities 

Bc. Judaistika. Židovská a 
izraelská studia (dvouoborové) 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o zajištění 
pracovněprávního vztahu nového garanta po celou dobu platnosti 
akreditace (tj. do 31. prosince 2024) do 31. ledna 2020. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Filozofická fakulta 

Humanitní studia, 
Humanities 

NMgr. Judaistika. Dějiny a kultura 
Židů (dvouoborové) 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o zajištění 
pracovněprávního vztahu nového garanta po celou dobu platnosti 
akreditace (tj. do 31. prosince 2024) do 31. ledna 2020. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Filozofická fakulta 

Humanitní studia, 
Humanities 

NMgr. Judaistika. Dějiny a kultura 
Židů (jednooborové) 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o zajištění 
pracovněprávního vztahu nového garanta po celou dobu platnosti 
akreditace (tj. do 31. prosince 2024) do 31. ledna 2020. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Filozofická fakulta 

Judaistika. Židovská 
a izraelská studia 

Bc.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o zajištění 
pracovněprávního vztahu nového garanta po celou dobu platnosti 
akreditace (tj. do 3. září 2021) do 31. ledna 2020. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Filozofická fakulta 

Judaistika. Dějiny a 
kultura Židů 

NMgr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o zajištění 
pracovněprávního vztahu nového garanta po celou dobu platnosti 
akreditace (tj. do 3. září 2021) do 31. ledna 2020. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 814/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 
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Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Akademie múzických 
umění v Praze, 
Divadelní fakulta 

Dramatická umění NMgr. Produkce změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sociálních 
studií 

Energy Security 
Studies 

NMgr.  změna názvu studijního 
programu na Energy Policy 
Studies 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Hradec 
Králové, 
Filozofická fakulta 

Historické vědy NMgr. Archivnictví změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
 

Univerzita Hradec 
Králové, 
Filozofická fakulta 

Historické vědy NMgr. Historie (dvouoborové) změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Hradec 
Králové, 
Filozofická fakulta 

Historické vědy NMgr. Historie (jednooborové) změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Hradec 
Králové, 
Filozofická fakulta 

Historické vědy Dr. Archivnictví změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Hradec 
Králové, 
Filozofická fakulta 

Historické vědy Dr. Historie změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Hradec 
Králové, 
Filozofická fakulta 

Historie NMgr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Hradec 
Králové, 
Filozofická fakulta 

International Area 
Studies 

NMgr. Central European Studies změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta 

Historické vědy, 
History 

Dr. České a československé 
dějiny, 
Czech and Czechoslovak 
History 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru (03-19 
vyžádáno doplnění o údaje 
o publikační činnosti nového 
garanta studijního programu 
s jeho studijním oborem za 
posledních 5 let a počty ohlasů 
na jeho publikační činnost) 

4letý DSP 
Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta 

Historické vědy,  Dr. České a československé 
dějiny 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru (03-19 
vyžádáno doplnění o údaje 
o publikační činnosti nového 
garanta studijního programu 
s jeho studijním oborem za 

3letý DSP 
Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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posledních 5 let a počty ohlasů 
na jeho publikační činnost) 

Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta 

Učitelství pro střední 
školy 

NMgr. Učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů pro 
základní a střední školy – 
dějepis 

změna garanta studijního oboru 
(03-19 vyžádáno doplnění 
o údaje o publikační činnosti 
nového garanta studijního 
programu s jeho studijním 
oborem za posledních 5 let a 
počty ohlasů na jeho publikační 
činnost) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje do budoucna 
zaměřit tvůrčí činnost nového garanta také na oblast oborové 
didaktiky. 
 

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně,  
Fakulta multimediálních 
komunikací 

Mediální a 
komunikační studia, 
Media and 
Communications 
Studies 

NMgr. Marketingové komunikace, 
Marketing Communications 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru  

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
 

Vysoká škola 
chemicko-
technologická v Praze,  
Fakulta chemické 
technologie 

Syntéza a výroba 
léčiv, 
Syntesis and 
Production of Drugs 

Dr. Léčiva a biomateriály, 
Drugs and Biomaterials 

změna garanta studijního 
programu, změna garantu 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 815/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH V HABILITAČNÍCH ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

Vysoká škola/Fakulta Obor Typ Obsah Závěry NAÚ 
Česká zemědělská 

univerzita v Praze, 

Technická fakulta 

Energetika H, P změna ve složení vědecké rady 

součásti vysoké školy (06-19 

vyžádáno doplnění o údaje o 

publikační a tvůrčí činnosti nově 

jmenovaných členů vědecké 

rady součásti vysoké školy, a 

dále o sdělení, v jakém časovém 

horizontu se předpokládá 

habilitační řízení dvou nově 

jmenovaných nehabilitovaných 

členů vědecké rady součásti 

vysoké školy, a zda na součásti 

vysoké školy v daném oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně požaduje 

předložení kontrolní zprávy o složení vědecké rady součásti 

vysoké školy a o zahájení habilitačních řízení nehabilitovaných 

členů této vědecké rady. Rada NAÚ žádá předložení uvedené 

kontrolní zprávy (v rozsahu příloh F-IV a F-V žádosti 

o akreditaci) k 31. prosinci 2020. 
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působí významní odborníci 

s habilitací, kteří by mohli dané 

obory reprezentovat) 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze, 

Technická fakulta 

Technika a mechanizace 

zemědělství 

H, P změna ve složení vědecké rady 

součásti vysoké školy (06-19 

vyžádáno doplnění o údaje o 

publikační a tvůrčí činnosti nově 

jmenovaných členů vědecké 

rady součásti vysoké školy, a 

dále o sdělení, v jakém časovém 

horizontu se předpokládá 

habilitační řízení dvou nově 

jmenovaných nehabilitovaných 

členů vědecké rady součásti 

vysoké školy, a zda na součásti 

vysoké školy v daném oboru 

působí významní odborníci 

s habilitací, kteří by mohli dané 

obory reprezentovat) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně požaduje 

předložení kontrolní zprávy o složení vědecké rady součásti 

vysoké školy a o zahájení habilitačních řízení nehabilitovaných 

členů této vědecké rady. Rada NAÚ žádá předložení uvedené 

kontrolní zprávy (v rozsahu příloh F-IV a F-V žádosti 

o akreditaci) k 31. prosinci 2020. 

Čeká zemědělská 

univerzita v Praze, 

Technická fakulta 

Technika a technologie 

zpracování zemědělských 

materiálů a produktů 

H, P změna ve složení vědecké rady 

součásti vysoké školy (06-19 

vyžádáno doplnění o údaje o 

publikační a tvůrčí činnosti nově 

jmenovaných členů vědecké 

rady součásti vysoké školy, a 

dále o sdělení, v jakém časovém 

horizontu se předpokládá 

habilitační řízení dvou nově 

jmenovaných nehabilitovaných 

členů vědecké rady součásti 

vysoké školy, a zda na součásti 

vysoké školy v daném oboru 

působí významní odborníci 

s habilitací, kteří by mohli dané 

obory reprezentovat) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně požaduje 

předložení kontrolní zprávy o složení vědecké rady součásti 

vysoké školy a o zahájení habilitačních řízení nehabilitovaných 

členů této vědecké rady. Rada NAÚ žádá předložení uvedené 

kontrolní zprávy (v rozsahu příloh F-IV a F-V žádosti 

o akreditaci) k 31. prosinci 2020. 

P: 9   K: 5  Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 2  

Schváleno. 
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Ad 4     Diskuse ke specializacím v doktorských studijních programech 

 

Rada NAÚ se opět zabývala otázkou doktorských studijních programů členících se na 

specializace, a to s ohledem na skutečnost, že se členové Rady NAÚ neshodli v názoru, zda 

akceptovat návrh přednesený na zasedání č. 9/2019, aby doktorské studijní programy místo 

členění na specializace mohly obsahovat více různých zaměření coby odlišných pravidel pro 

tvorbu individuálních studijních plánů. Mezi členy Rady NAÚ panuje všeobecná shoda na tom, 

že zákon o vysokých školách výslovně stanoví, že studium v doktorských studijních programech 

probíhá podle individuálních studijních plánů, a na doktorské studijní programy není tedy možné 

aplikovat členění na tzv. specializace, které umožnil metodický materiál NAÚ Doporučené 

postupy pro přípravu studijních programů u bakalářských a magisterských studijních programů. 

Rada NAÚ konstatuje, že na jedné straně došlo k situaci, kdy si více vysokých škol v rámci 

oprávnění vyplývajícího z udělení institucionální akreditace schválilo doktorské studijní 

programy členící se na specializace, na druhé straně však ani v jednom případě u vysokých škol, 

které si podaly žádosti o udělení akreditace doktorským studijním programům, nevyhověla jejich 

návrhu uskutečňovat takové studijní programy členící se na specializace. Rada NAÚ dospěla k 

závěru, že je potřeba tuto situaci řešit přímo s reprezentacemi vysokých škol a dospět ke 

společnému konsenzu na nastalou situaci. 

 

 

Ad 5 Diskuse k zahájení legislativních změn ke zjednodušení administrativy a zefektivnění 

činnosti NAÚ 

 

Členové Rady NAÚ a hosté podrobně diskutovali možnosti legislativních úprav, zejména 

týkajících se znění zákona o vysokých školách na základě dosavadních zkušeností 

s jeho implementací po novele z r. 2016. Shodli se na návrhu úprav v oblasti funkčních období 

členů Rady NAÚ, složení hodnoticích komisí, zveřejňování zápisu ze zasedání Rady NAÚ, 

vnějšího hodnocení vysokých škol a aplikace některých ustanovení správního řádu na činnosti 

NAÚ. Představitelé NAÚ jsou pověřeni o těchto návrzích dále jednat s dalšími zainteresovanými 

orgány. V návaznosti na legislativní úpravy členové Rady NAÚ diskutovali o nastavení systému 

fungování hodnoticích komisí NAÚ a pojmenovali jeho nedostatky, které je třeba do budoucna 

řešit. Bude vypracován návrh úpravy systému fungování hodnoticích komisí k dalšímu jednání. 

 

 

Ad 6    Seznam hodnotitelů 

 

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík představil návrh výzvy č. 5/2019 k předkládání návrhů na 

zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Výzva se týká studentů ve všech oblastech vzdělávání 

kromě oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství. 

 

▪ Usnesení č. 816/2019: 

Rada NAÚ schvaluje v souladu s § 83e odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

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

návrh výzvy č. 5/2019 k předkládání návrhů na zařazení studentů, do Seznamu hodnotitelů. 

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

Schváleno. 
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Ad 7    Různé 

 

a) Hosté přednesli své zdravice a krátce pohovořili o aktuálních otázkách ve vysokém školství. 

Mgr. Gondková stručně informovala o probíhající přípravě Strategického záměru MŠMT po 

r.  2021 i novely zákona o vysokých školách a zmínila přípravu nového operačního programu. 

Prof. Pospíšil se rovněž vyjádřil k přípravě strategických dokumentů s dopadem na vysoké 

školství, ocenil dosavadní spolupráci RVŠ s NAÚ a do budoucna vyzdvihl důležitost tématu 

celoživotního vzdělávání (CŽV) v souvislosti s proměnou profesí a potřebou průběžného 

zvyšování kvalifikace. Mgr. Baierl vyzdvihl spolupráci se Svazem průmyslu a obchodu a nadnesl 

otázku odměňování hodnotitelů NAÚ. Hosté a členové Rady následně diskutovali o řadě témat 

včetně CŽV, zveřejňování zápisu ze zasedání Rady NAÚ a požadavků na akreditaci profesně 

zaměřených studijních programů. 

 

b) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o plnění informační povinnosti vysokých škol 

s institucionální akreditací, příslušné informace o schválených studijních programech byly 

zaslány ze dvou vysokých škol. Rada NAÚ vzala na vědomí sdělení Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlíně a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze o následujících studijních programech 

schválených orgány těchto vysokých škol na základě oprávnění vyplývajícího z institucionální 

akreditace. 



 
 
 
 

Součást vysoké školy Název programu 
Typ 

programu 

Profil 

programu 

Jazyk 

výuky 

Forma 

studia 

Doba 

studia 

Titul 

(rigorózní 

zkouška) 

Poznámka 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Fakulta managementu a 

ekonomiky 
Business Administration and 
Entrepreneurship 

Navazující 
magisterský 

Akademický Anglicky P 2   

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Fakulta chemické technologie, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Chemie Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta chemické technologie, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Chemistry Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta chemické technologie,  
spolupráce s Ústavem chemických 
procesů AV ČR, v.v.i.,  
Ústavem organické chemie a 
biochemie AV ČR, v.v.i.,  
Ústavem anorganické chemie AV 
ČR, v.v.i.,  
Ústavem makromolekulární 
chemie AV ČR, v.v.i. a Fyzikálním 
ústavem AV ČR, v.v.i., dle § 81 ZVŠ 

Chemie Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta chemické technologie,  
spolupráce s Ústavem chemických 
procesů AV ČR, v.v.i.,  

Chemistry Doktorský - Anglicky K, P 4   
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Ústavem organické chemie a 
biochemie AV ČR, v.v.i.,  
Ústavem anorganické chemie AV 
ČR, v.v.i.,  
Ústavem makromolekulární 
chemie AV ČR, v.v.i. a Fyzikálním 
ústavem AV ČR, v.v.i., dle § 81 ZVŠ 

Fakulta chemické technologie, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Chemie a chemické technologie Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta chemické technologie, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Chemistry and Chemical Technologies Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta chemické technologie, 
spolupráce s Ústavem 

anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 

Ústavem chemických procesů AV 

ČR, v.v.i.,  

Ústavem fyzikální chemie J. 

Heyrovského AV ČR, v.v.i., dle § 81 

ZVŠ 

Chemie a chemické technologie Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta chemické technologie, 
spolupráce s Ústavem anorganické 
chemie AV ČR, v.v.i.,  
Ústavem chemických procesů AV 
ČR, v.v.i.,  
Ústavem fyzikální chemie J. 
Heyrovského AV ČR, v.v.i., dle § 81 
ZVŠ 

Chemistry and Chemical Technologies Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta chemické technologie, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Chemie a technologie materiálů Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta chemické technologie, Chemistry and Technology of Materials Doktorský - Anglicky K, P 4   
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spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Fakulta chemické technologie, 
spolupráce s Ústavem fotoniky a 
elektroniky AV ČR, v.v.i.,  
Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i., 
Ústavem struktury a mechaniky 
hornin AV ČR, v.v.i., dle § 81 ZVŠ 

Chemie a technologie materiálů Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta chemicko-inženýrská, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Analytical and Physical Chemistry 
(správně Chemistry) 

Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta chemicko-inženýrská, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Chemie Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta chemicko-inženýrská, 
spolupráce s Ústavem fyzikální 
chemie J. Heyrovského AV ČR, 
v.v.i., Ústavem organické chemie a 
biochemie, AV ČR, v.v.i., 
Ústavem analytické chemie, AV ČR, 
v.v.i., 
Ústavem chemických procesů AV 
ČR, v.v.i.,  
Ústavem makromolekulární 
chemie AV ČR, v.v.i., dle § 81 ZVŠ 

Chemie Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta chemicko-inženýrská, 
spolupráce s Ústavem fyzikální 
chemie J. Heyrovského AV ČR, 
v.v.i., Ústavem organické chemie a 
biochemie, AV ČR, v.v.i., 
Ústavem analytické chemie, AV ČR, 
v.v.i., 
Ústavem chemických procesů AV 
ČR, v.v.i.,  

Chemistry Doktorský - Anglicky K, P 4   
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Ústavem makromolekulární 
chemie AV ČR, v.v.i., dle § 81 ZVŠ 

Fakulta chemicko-inženýrská, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraniční vysokou školou 

Chemické a procesní inženýrství Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta chemicko-inženýrská, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraniční vysokou školou 

Chemical and Process Engineering Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta chemicko-inženýrská, 
Spolupráce s Ústavem chemických 
procesů AV ČR, v.v.i, Ústavem 
organické chemie a biochemie, AV 
ČR, v.v.i., dle § 81 ZVŠ 

Chemické a procesní inženýrství Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta chemicko-inženýrská, 
Spolupráce s Ústavem chemických 
procesů AV ČR, v.v.i, Ústavem 
organické chemie a biochemie, AV 
ČR, v.v.i., dle § 81 ZVŠ 

Chemical and Process Engineering Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Biochemie a bioorganická chemie Doktorský - Česky K, P 4  

Rada NAÚ žádá 

informaci o 

uvažovaném 

nástupci 

dosavadní 

garantky SP 

v rozsahu 

formuláře C-I 

žádosti o 

akreditaci. 

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Biochemistry and Bioorganic Chemistry Doktorský - Anglicky K, P 4  

Rada NAÚ žádá 

informaci o 

uvažovaném 

nástupci 

dosavadní 
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garantky SP 

v rozsahu 

formuláře C-I 

žádosti o 

akreditaci. 

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie, 
spolupráce s Biologickým centrem 
AV ČR, v. v. i.,  
Biotechnologickým ústavem AV ČR, 
v. v. i.,  
Fyziologickým ústavem AV ČR, v. v. 
i.,  
Mikrobiologickým ústavem AV ČR, 
v. v. i., 
Ústavem experimentální botaniky 
AV ČR, v. v. i.,  
Ústavem molekulární genetiky AV 
ČR, v. v. i.,  
Ústavem organické chemie a 
biochemie AV ČR, v. v. i.,  
Ústavem živočišné fyziologie a 
genetiky AV ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ 

Biochemie a bioorganická chemie Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie, 
spolupráce s Biologickým centrem 
AV ČR, v. v. i.,  
Biotechnologickým ústavem AV ČR, 
v. v. i.,  
Fyziologickým ústavem AV ČR, v. v. 
i.,  
Mikrobiologickým ústavem AV ČR, 
v. v. i., 
Ústavem experimentální botaniky 
AV ČR, v. v. i.,  

Biochemistry and Bioorganic Chemistry Doktorský - Anglicky K, P 4   
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Ústavem molekulární genetiky AV 
ČR, v. v. i.,  
Ústavem organické chemie a 
biochemie AV ČR, v. v. i.,  
Ústavem živočišné fyziologie a 
genetiky AV ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ 

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraniční vysokou školou  

Biotechnologie Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraniční vysokou školou 

Biotechnology Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie, 
spolupráce s Biologickým centrem 
AV ČR, v. v. i.,  
Mikrobiologickým ústavem AV ČR, 
v. v. i.,  
Ústavem chemických procesů AV 
ČR, v. v. i.,  
Ústavem organické chemie a 
biochemie AV ČR, v. v. i., dle § 81 
ZVŠ 

Biotechnologie Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie, 
spolupráce s Biologickým centrem 
AV ČR, v. v. i.,  
Mikrobiologickým ústavem AV ČR, 
v. v. i.,  
Ústavem chemických procesů AV 
ČR, v. v. i.,  

Biotechnology Doktorský - Anglicky K, P 4   



 
 

16 

Ústavem organické chemie a 
biochemie AV ČR, v. v. i., dle § 81 
ZVŠ 

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie 

Chemie a technologie potravin Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie 

Food Chemistry and Technology Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie, 
spolupráce s Biologickým centrem 
AV ČR, v. v. i.,  
Mikrobiologickým ústavem AV ČR, 
v. v. i.,  
Ústavem chemických procesů AV 
ČR, v. v. i.,  
Ústavem molekulární genetiky AV 
ČR, v. v. i.,  
Ústavem organické chemie a 
biochemie AV ČR, v. v. i.,  
Ústavem živočišné fyziologie a 
genetiky AV ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ 

Mikrobiologie Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie, 
spolupráce s Biologickým centrem 
AV ČR, v. v. i.,  
Mikrobiologickým ústavem AV ČR, 
v. v. i.,  
Ústavem chemických procesů AV 
ČR, v. v. i.,  
Ústavem molekulární genetiky AV 
ČR, v. v. i.,  
Ústavem organické chemie a 
biochemie AV ČR, v. v. i.,  

Mikrobiology Doktorský - Česky K, P 4   
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Ústavem živočišné fyziologie a 
genetiky AV ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ 

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie 

Potraviny a přírodní produkty Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie 

Food and Natural Products Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta technologie ochrany 
prostředí 

Energie a paliva Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta technologie ochrany 
prostředí 

Energy and Fuels Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta technologie ochrany 
prostředí, 
 

Chemie a technologie ochrany životního 
prostředí 

Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta technologie ochrany 
prostředí 

Environmental Chemistry and 
Technology 

Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta technologie ochrany 
prostředí, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Chemie a technologie ochrany životního 
prostředí 

Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta technologie ochrany 
prostředí, 
spolupráce dle § 47a ZVŠ se 
zahraničními vysokými školami 

Environmental Chemistry and 
Technology 

Doktorský - Anglicky K, P 4   
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Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání. 

 

Zapsali: Jan Dvořák, Petr Novák, Dita Tarbajová, Martina Vidláková 

 

Schválil: JUDr. Ivan Barančík, Ph.D. 
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Příloha zápisu ze zasedání Rady NAÚ č. 10/2019:  

Přijatá usnesení, stručná zdůvodnění a poznámky ve správních řízeních, kde příslušné rozhodnutí Rady NAÚ nabylo právní moci v měsíci říjnu 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 

 Akademie múzických 
umění v Praze – 
Divadelní fakulta 

         

521/2019 
Herectví alternativního a 
loutkového divadla 

akred. akad. NMgr. P 2   Umění Ad 2) P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

429/2019 
Teorie a praxe dramatické 
výchovy 

akred.   Dr. K, P 3   Umění 
Ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 

Stručné zdůvodnění: Vysoká škola 
neskýtá dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení a rozvoje 
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písm. c) 
ZVŠ 

studijního programu na dobu 10 let. 
Věková struktura akademických 
pracovníků zajišťujících studijní program 
a celkové personální zabezpečení 
ukazuje, že v dohledné době projde 
studijní program personální obměnou. 
Zároveň školitelé v doktorském studijním 
programu vedli doposud pouze velmi 
nízké počty doktorandů. Na pracovišti 
nejsou v dostatečné míře řešeny externí 
výzkumné a tvůrčí projekty. Vědecká, 
výzkumná a další tvůrčí činnost 
pracoviště je zaměřena převážně na 

řešení interních projektů.   
 
Poznámka: Rada NAÚ doporučuje 
věnovat pozornost získání externích 
vědeckých, výzkumných a dalších 
tvůrčích projektů a posílit mezinárodní 
rozměr studijního programu. Rada NAÚ 
požaduje předložit kontrolní zprávu 
o personálním zabezpečení (v rozsahu 
přílohy C-I), o počtu studentů 
doktorského studia a jejich školitelích 
a informaci o mezinárodním rozměru 
studijního programu včetně 
mezinárodních mobilit. Rada NAÚ dále 
požaduje předložit v rámci kontrolní 
zprávy údaje o řešených externích 
vědeckých, výzkumných a dalších 
tvůrčích projektech (v rozsahu přílohy C-
II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. srpnu 2021. 
 
 
P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Anglo-americká vysoká 
škola, z.ú. 

         

430/2019 International Relations akred. akad. Bc. P 3   Politické vědy 
Ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 

 
Stručné zdůvodnění: Vysoká škola 
neskýtá dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení a rozvoje 
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písm. c) 
ZVŠ 

studijního programu na dobu 10 let. 
Studijní program, který je vnitřně velmi 
členitý na různé specializace, je 
zajišťován jen velmi úzkým jádrem 
vyučujících na plný pracovní poměr. 
Některé předměty profilujícího základu 
jsou zajišťovány externími vyučujícími, tj. 
vyučujícími, kteří působí na vysoké škole 
na dohodu mimo pracovní poměr, což 
ohrožuje rozvoj studijního programu do 
budoucna. Někteří vyučující zajišťují 
předměty, k nimž nemají odpovídající 
publikační činnost. Celkově je publikační 
a další tvůrčí činnost vyučujících slabá, 
u většiny zcela absentují publikace 
v renomovaných recenzovaných 
časopisech. Vykazovaná publikační 
činnost neodpovídá akademicky 
zaměřenému profilu studijního programu. 
Rada NAÚ upozorňuje, že je nezbytné 
věnovat pozornost rozvoji personálního 
zabezpečení interními akademickými 
pracovníky a posílit publikační činnost 
těchto vyučujících v renomovaných 
recenzovaných časopisech.           
 
Poznámka: Rada NAÚ 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. srpnu 2022. 
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Česká zemědělská 
univerzita v Praze –
Institut vzdělávání a 
poradenství 

         

522/2019 
Učitelství praktického 
vyučování 

akred. prof. Bc. K 3   Učitelství Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení a publikační a další tvůrčí 
činnosti vyučujících (v rozsahu příloh B-
IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
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požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. září 2024. 
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

České vysoké učení 
technické v Praze – 
Fakulta biomedicínského 
inženýrství 

         

632/2019 Fyzioterapie akred. prof. Bc. P 3   
Zdravotnické 
obory 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu 
a publikační a další tvůrčí činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ dále 
požaduje předložit v této kontrolní zprávě 
informace, jakým způsobem se vysoká 
škola vypořádala s připomínkami 
k personálnímu zabezpečení studijního 
programu uvedenými ve zprávě 
zpravodaje. Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 
30. září 2022. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

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

         

633/2019 Jaderná a částicová fyzika akred. akad. Bc. P 3   Fyzika Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

634/2019 Nuclear and Particle Physics akred. akad. Bc. P 3   Fyzika Ad 1) 10 let dtto 

635/2019 Jaderná a částicová fyzika akred. akad. NMgr. P 2   Fyzika Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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636/2019 Nuclear and Particle Physics akred. akad. NMgr. P 2   Fyzika Ad 1) 10 let dtto 

637/2019 Kvantové technologie akred.   Dr. K, P 4   Fyzika Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

638/2019 Quantum Technologies akred.   Dr. K, P 4   Fyzika Ad 1) 10 let dtto 

 

Janáčkova akademie 
múzických umění v Brně 
– Divadelní fakulta 

              
  

639/2019 Herectví akred. akad. Mgr. P 4   Umění Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o úpravě 
součástí a obsahu státních závěrečných 
zkoušek tak, aby podmínky pro jejich 
absolvování byly u všech tří specializací 
vyrovnány (v rozsahu přílohy B-IIa 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy do 31. prosince 2019. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Janáčkova akademie 
múzických umění v Brně 
– Hudební fakulta 

         

640/2019 Historical Performance akred. akad. NMgr. P 2   Umění Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích –
Ekonomická fakulta 

         

532/2019 
Regional and European 
Project Management 

reakre
d 

akad. NMgr. P 2   
Ekonomické 
obory 

Ad 1) 10 let 
 
Podle §47a 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu zaměřenou na 
publikační činnost vyučujících 
zajišťujících studijní program na 
Jihočeské univerzitě a vědeckou činnost 
vysoké školy vztahující se ke studijnímu 
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programu (v rozsahu příloh B-IIa, C-I a C-
II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. září 2022. 
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Masarykova univerzita –
Fakulta sociálních studií 

         

533/2019 Media and journalism studies akred.   Dr. K, P 4   
Mediální a 
komunikační 
studia  

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o kvalifikačním 
růstu doposud nehabilitovaných školitelů. 
Rada NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 30. září 2024.  
Rada NAÚ dále upozorňuje, že vysoký 
počet nehabilitovaných interních školitelů 
ohrožuje rozvoj studijního programu do 
budoucna a doporučuje, aby 
nehabilitovaní školitelé vedli doktorandy 
ve spolupráci s habilitovanými školiteli. 
 
P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Mediální a žurnalistická studia akred.   Dr. K, P 4   
Mediální a 
komunikační 
studia  

Ad 1) 10 let dtto 

 

Mendelova univerzita v 
Brně – Agronomická 
fakulta 

         

641/2019 Fytotechnika akred. akad. NMgr. P 2   Zemědělství Ad 1) 10 let  

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o zapojení 
vyučujících podílejících se na 
uskutečňování studijního programu 
(včetně garanta studijního programu) do 
řešení externích vědeckých a 
výzkumných projektů (v rozsahu příloh B-
IIa a C-I žádosti o akreditaci) a o úpravě 
„Nařízení děkana č. 1/2018 o stanovení 
nejvyššího počtu vedených kvalifikačních 
prací“ tak, aby se snížil celkový počet 
závěrečných prací vedených jedním 
vyučujícím do té míry, ve které by 
umožňoval jejich kvalitní vedení. Rada 
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NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 31. prosinci 2022. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

642/2019 Rostlinolékařství akred. akad. NMgr. P 2   Zemědělství 

Ad 1) 10 let 
 
 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o zapojení 
vyučujících podílejících se na 
uskutečňování studijního programu 
(včetně garanta studijního programu) do 
řešení externích vědeckých 
a výzkumných projektů (v rozsahu příloh 
B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) 
a o úpravě „Nařízení děkana č. 1/2018 
o stanovení nejvyššího počtu vedených 
kvalifikačních prací“ tak, aby se snížil 
celkový počet závěrečných prací 
vedených jedním vyučujícím do té míry, 
ve které by umožňoval jejich kvalitní 
vedení. Rada NAÚ požaduje předložení 
uvedené kontrolní zprávy k 31. prosinci 
2022. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Mendelova univerzita v 
Brně – Fakulta 
regionálního rozvoje a 
mezinárodních studií 

         

534/2019 Regionální rozvoj akred. akad. Bc. P 3   

Biologie, 
ekologie a životní 
prostředí 25 %, 
Ekonomické 
obory 50 %, 
Sociologie 25 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu zaměřenou na 
publikační činnost vyučujících a na 
vědeckou činnost vysoké školy, zejména 
s ohledem na jejich soulad se zaměřením 
studijního programu (v rozsahu příloh B-
IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci). Rada 
NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 30. září 2022. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Regional Development akred. akad. Bc. P 3   

Biologie, 
ekologie a životní 
prostředí 25 %, 
Ekonomické 
obory 50 %, 
Sociologie 25 % 

Ad 1) 10 let dtto 
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535/2019 Regionální rozvoj akred. akad. NMgr. P 2   

Biologie, 
ekologie a životní 
prostředí 20 %, 
Ekonomické 
obory 60 %, 
Sociologie 20 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu zaměřenou na 
publikační činnost vyučujících a na 
vědeckou činnost vysoké školy, zejména 
s ohledem na jejich soulad se zaměřením 
studijního programu (v rozsahu příloh B-
IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci). Rada 
NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 30. září 2022. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Regional Development akred. akad. NMgr. P 2   

Biologie, 
ekologie a životní 
prostředí 20 %, 
Ekonomické 
obory 60 %, 
Sociologie 20 % 

Ad 1) 10 let dtto 

 

Mendelova univerzita v 
Brně – Lesnická a 
dřevařská fakulta 

         

536/2019 
Lesnická fytopatologie a 
mykologie  

akred.   Dr. K, P 4   

Biologie, 
ekologie a životní 
prostředí 50 %, 
Lesnictví a 
dřevařství 50 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu zaměřenou na 
publikační činnost garanta studijního 
programu, školitelů a vyučujících 
klíčových studijních předmětů 
v renomovaných impaktovaných, 
zejména zahraničních časopisech 
(v rozsahu přílohy C-I žádosti o 
akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 
30. září 2024. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Forest Pathology and 
Mycology  

akred.   Dr. K, P 4   

Biologie, 
ekologie a životní 
prostředí 50 %, 
Lesnictví a 
dřevařství 50 % 

Ad 1) 10 let dtto 

643/2019 
Technika a technologie 
lesnických procesů 

akred.   Dr. K, P 4   

Lesnictví a 
dřevařství 80 %, 
Strojírenství, 
technologie a 
materiály 20 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o publikační a 
další tvůrčí činnosti garanta studijního 
programu, vyučujících a členů oborové 
rady (v rozsahu přílohy C-I žádosti 
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o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 
31. prosinci 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Mendelova univerzita v 
Brně – Provozně 
ekonomická fakulta 

         

537/2019 Administrace IS/ICT akred. prof. Bc. K, P 3   Informatika Ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

538/2019 
Automatizace řízení a 
informatika 

akred.   Dr. K, P 4   
Informatika 40 %, 
Kybernetika 60 
% 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ doporučuje zvážit 
zapracování připomínek uvedených 
v zápise hodnoticí komise. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Mendelova univerzita v 
Brně – Zahradnická 
fakulta 

         

539/2019 European Horticulture akred.   Dr. P 4   Zemědělství 

Ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 
písm. a) 
ZVŠ 
§ 47a ZVŠ 

Poznámka: Akreditace se danému 
studijnímu programu uděluje poprvé. 
Rada NAÚ doporučuje věnovat 
pozornost zabezpečení studijního 
programu habilitovanými vyučujícími.    
  
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

540/2019 Ph.D. in Horticulture akred.   Dr. K, P 4   Zemědělství 

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

Stručné odůvodnění: Vysoká škola 
neskýtá dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení a rozvoje 
studijního programu na dobu 10 let 
z hlediska věkové struktury personálního 
zabezpečení. Na pracovišti je velmi slabě 
zastoupena mladší a střední generace 
akademických pracovníků, jejichž 
publikační činnost by dávala perspektivy 
kvalifikačního růstu a převzetí garance ve 
střednědobé perspektivě. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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 Zahradnictví – Ph.D. akred.   Dr. K, P 4   Zemědělství 

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

dtto 

 

Slezská univerzita v 
Opavě – Filozoficko-
přírodovědecká fakulta v 
Opavě 

         

541/2019 Italština akred. akad. Bc. K, P 3   Filologie 

Ad 1) 5 let 

podle § 80 

odst. 1 

písm. c) 

ZVŠ 

Stručné odůvodnění: Vysoká škola 
neskýtá dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení a rozvoje 
studijního programu na dobu 10 let. 
Studijní předměty profilujícího základu 
jsou zajišťovány velmi úzkým jádrem 
akademických pracovníků, kteří zároveň 
zajišťují velmi vysoké počty studijních 
předmětů. Enormní zatížení výukou se 
projevuje také na slabé publikační 
činnosti části vyučujících, ve které 
převažují publikace vydávané vysokou 
školou či sborníky z lokálních konferencí 
a zcela absentují publikace 
v uznávaných časopisech.  
  
Poznámka: Rada NAÚ upozorňuje na 
nezbytnost posílení personálního 
zabezpečení studijního programu 
habilitovanými akademickými pracovníky 
mladšího a středního věku s odpovídající 
publikační činností.  
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

542/2019 Německý jazyk akred. akad. NMgr. K, P 2 PhDr. Filologie Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu zaměřenou na 
publikační činnost vyučujících a na 
vědeckou činnost vysoké školy, zejména 
s ohledem na jejich soulad se zaměřením 
studijního programu (v rozsahu příloh B-
IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci). Rada 
NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 30. září 2022. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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543/2019 Knihovnictví akred. prof. Bc. P 3   
Filologie 50 %, 
Informatika 50 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
zejména z hlediska zajištění kontinuity 
personálního zabezpečení ze středně- 
a dlouhodobé perspektivy (v rozsahu 
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). 
Rada NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 30. září 2024. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

544/2019 Knihovnictví akred. prof. NMgr. P 2   
Filologie 15 %, 
Informatika 85 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
zejména z hlediska zajištění kontinuity 
personálního zabezpečení ze středně- 
a dlouhodobé perspektivy (v rozsahu 
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). 
Rada NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 30. září 2024. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ 
ŠKOLA, o.p.s. 

         

545/2019 
Podniková ekonomika a 
manažerská informatika 

akred. prof. Bc. P 3,5   
Ekonomické 
obory 67 %, 
Informatika 33 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada doporučuje věnovat 
pozornost rozvoji publikační činnosti 
vyučujících, včetně těch, kteří nejsou 
garanty studijních předmětů profilujícího 
základu.  
 
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní 
zprávu o publikační činnosti všech 
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. květnu 2021. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Technická univerzita v 
Liberci – Fakulta strojní 
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646/2019 Aplikovaná mechanika akred. akad. NMgr. K, P 2   
Strojírenství, 
technologie a 
materiály 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

647/2019 Applied Mechanics akred. akad. NMgr. P 2   
Strojírenství, 
technologie a 
materiály 

Ad 1) 10 let dtto 

546/2019 Konstrukce strojů a zařízení akred. akad. NMgr. K, P 2   
Strojírenství, 
technologie a 
materiály 

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

 
Machines and Equipment 
Design 

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

Ad 1) 10 let dtto 

 

Univerzita Hradec 
Králové – Pedagogická 
fakulta 

         

654/2019 
Sbormistrovství chrámové 
hudby 

akred. akad. Bc. P 3   Umění Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Univerzita Hradec 
Králové – 
Přírodovědecká fakulta 

         

655/2019 
Informační a komunikační 
technologie ve vzdělávání 

akred.   Dr. K, P 4   
Informatika 60 %, 
Učitelství 40 % 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně – Fakulta 
aplikované informatiky 

         

658/2019 
Aplikovaná informatika v 
průmyslové automatizaci 

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

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o změnách 
provedených v návaznosti na připomínky 
uvedené v zápise hodnoticí komise 
v obsahové náplni studijních předmětů 
a o aktualizaci povinné a doporučené 
studijní literatury (v rozsahu přílohy B-III 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
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požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. květnu 2020. 
 
Rada NAÚ dále požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 
31. prosinci 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

659/2019 
Applied Informatics in 
Industrial Automation 

akred. akad. Bc. P 3   Kybernetika Ad 1) 10 let dtto 

660/2019 
Automatické řízení a 
informatika v Průmyslu 4.0 

akred. akad. NMgr. K, P 2   Kybernetika Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o změnách 
provedených v návaznosti na připomínky 
uvedené v zápise hodnoticí komise 
v obsahové náplni studijních předmětů 
a o aktualizaci povinné a doporučené 
studijní literatury (v rozsahu přílohy B-III 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. květnu 2020. 
 
Rada NAÚ dále požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. prosinci 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

661/2019 
Automatic Control and 
Informatics in Industry 4.0 

akred. akad. NMgr. P 2   Kybernetika Ad 1) 10 let dtto 

662/2019 Informační technologie akred. akad. NMgr. K, P 2   Informatika Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o tvůrčí 
a vědecké činnosti pracoviště související 
se zaměřením studijního programu 
(v rozsahu přílohy C-II žádosti 
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a akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. prosinci 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

663/2019 Information Technologies akred. akad. NMgr. P 2   Informatika Ad 1) 10 let dtto 

664/2019 Softwarové inženýrství akred. akad. Bc. K, P 3   Informatika Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o tvůrčí 
a vědecké činnosti pracoviště související 
se zaměřením studijního programu 
(v rozsahu přílohy C-II žádosti 
a akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. prosinci 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

665/2019 Software Engineering akred. akad. Bc. P 3   Informatika Ad 1) 10 let dtto 

 

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně – Fakulta 
humanitních studií 

         

549/2019 Zdravotně-sociální péče akred. prof. Bc. K, P 3   

Sociální práce 
50 %, 
Zdravotnické 
obory 50 % 

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

 

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

         

666/2019 
Automobilové elektronické 
systémy 

akred. akad. NMgr. P 2   
Elektrotechnika 
50 %  
Informatika 50 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ doporučuje 
aktualizovat povinnou studijní literaturu 
a zvážit zapracování připomínek 
uvedených v zápise hodnoticí komise. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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667/2019 
Automotive Electronic 
Systems 

akred. akad. NMgr. P 2   
Elektrotechnika 
50 %  
Informatika 50 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ doporučuje 
provést aktualizaci povinné studijní 
literatury a používat povinnou studijní 
literaturu výhradně v anglickém jazyce. 
Rada NAÚ dále doporučuje zvážit 
zapracování připomínek uvedených 
v zápise hodnoticí komise. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Vysoká škola 
mezinárodních a 
veřejných vztahů Praha, 
o.p.s. 

         

453/2019 
Mezinárodní vztahy a 
diplomacie 

akred. akad. Bc. K, P 3   Politické vědy 

Ad 1) 5 let 

podle § 80 

odst. 1 

písm. c) 

ZVŠ 

Stručné zdůvodnění: Celková struktura 
personálního zabezpečení neskýtá 
dostatečné záruky rozvoje studijního 
programu na dobu 10 let. Na vysoké 
škole není doposud vytvořeno jádro 
akademických pracovníků působících na 
vysoké škole v rozsahu plného úvazku, 
kteří by měli publikační činnost 
odpovídající požadavkům na akademicky 
zaměřené studijní programy. Např. 
garant základního teoretického předmětu 
Politologie působí na vysoké škole pouze 
na poloviční úvazek, garant základního 
teoretického předmětu Úvod do 
mezinárodních vztahů má slabou 
publikační činnost z hlediska charakteru 
výstupů této činnosti (převažují publikace 
ve sbornících z lokálních konferencí, 
čemuž odpovídá i počet citací ve 
světových databázích). Vysoká škola je 
jen v minimální míře řešitelem externích 
výzkumných projektů souvisejících se 
zaměřením studijního programu. Vysoká 
škola si je uvedených problémů vědoma 
a provádí postupné kroky k nápravě, 
nicméně situaci komplikuje i vytížení 
akademických pracovníků výukou nejen 
na pracovišti v Praze, ale také na 
detašovaném pracovišti v Bratislavě.     
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
kontrolní zprávu o realizaci plánovaných 
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změn v personálním zabezpečení 
studijního programu. Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy do 30. listopadu 2019. 
 
Rada NAÚ dále požaduje předložit 
kontrolní zprávu o realizaci výuky v Praze 
a Bratislavě včetně rozvrhů na 
akademické roky 2020/21 a 2021/22 
a údajů o počtech studentů na 
jednotlivých pracovištích a v jednotlivých 
formách studia. Rada NAÚ v rámci této 
kontrolní zprávy rovněž požaduje 
předložit údaje o personálním 
zabezpečení, publikační činnosti 
vyučujících a řešených externích 
výzkumných projektech souvisejících se 
studijním programem (v rozsahu příloh B-
IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci). Rada 
NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 30. červnu 2021.     
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Vysoká škola 
zdravotnická, o.p.s. 

         

553/2019 Porodní asistence akred. prof. Bc. P 3   
Zdravotnické 
obory 

Ad 1) 5 let 

podle § 80 

odst. 1 

písm. c) 

ZVŠ 

Stručné odůvodnění: Vysoká škola 
neskýtá dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení a rozvoje 
studijního programu na dobu 10 let. Ve 
studijním programu působí pouze dva 
akademičtí pracovníci s kvalifikací 
porodní asistentka, další dvě vyučující 
působí na vysoké škole pouze na dohodu 
mimo pracovní poměr. Někteří vyučující 
nemají odpovídající kvalifikaci pro studijní 
předměty, které zajišťují, či jejich 
publikační činnost souvisí se 
zajišťovanými studijními předměty pouze 
okrajově.   
 
Poznámka: Rada NAÚ upozorňuje na 
nutnost posílení personálního 
zabezpečení studijního programu 
vyučujícími s příslušnou kvalifikací ke 
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studijním předmětům, které zajišťují. 
Rada doporučuje aktualizovat 
doporučenou literaturu a zařadit povinný 
studijní předmět, který bude zaměřen na 
získání jazykových kompetencí v oboru.  
 
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní 
zprávu o personálním zajištění, úpravě 
studijního plánu a aktualizaci studijní 
literatury (v rozsahu příloh B-IIa, B-III a C-
I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. září 2021.    
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti:0 Zdržel se:0 

 

Západočeská univerzita v 
Plzni – Fakulta 
aplikovaných věd 

       
  

669/2019 
Počítačové modelování v 
mechanice 

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

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ doporučuje 
věnovat zvýšenou pozornost struktuře 
studijní literatury k jednotlivým studijním 
předmětům. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

554/2019 
Učitelství fyziky pro střední 
školy 

akred. akad. NMgr. P 2 RNDr. 
Fyzika 50 %, 
Učitelství 50 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o publikační 
činnosti vyučujících (v rozsahu příloh B-
IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. září 2024. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 
Západočeská univerzita v 
Plzni – Fakulta filozofická 

         

555/2019 Mezinárodní vztahy akred.   Dr. K, P 3   Politické vědy Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy 
o personálním zabezpečení oborové 
části doktorského programu 
habilitovanými pracovníky (vyučující, 
členové oborové rady, školitelé), včetně 
údajů o habilitacích dosud 
nehabilitovaných pracovníků a dále 
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o publikační a další tvůrčí činnosti 
akademických pracovníků z oblasti 
mezinárodních vztahů.  Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. září 2024. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Západočeská univerzita v 
Plzni – Fakulta 
pedagogická 

         

556/2019 
Biologie se zaměřením na 

vzdělávání 
akred. akad. Bc. P 3   Učitelství 

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 některých vyučujících 
souvisí s jimi zajišťovanými studijními 
předměty pouze okrajově. 
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
odborném personálním růstu a publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložit uvedenou kontrolní zprávu k 30. 
září 2022. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

557/2019 
Fyzika se zaměřením na 

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

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o aktualizaci 
studijní literatury (v rozsahu přílohy B-III 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. září 2020. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

558/2019 
Geografie se zaměřením na 

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

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o aktualizaci 
studijní literatury (v rozsahu přílohy B-III 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. září 2020. 
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Rada NAÚ dále požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
odborném personálním růstu a publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 30. září 2022. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

559/2019 
Historie se zaměřením na 

vzdělávání 
akred. akad. Bc. K 3   Učitelství Ad 2) P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

560/2019 
Historie se zaměřením na 

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

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
odborném personálním růstu a publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 30. září 2022. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

561/2019 
Chemie se zaměřením na 

vzdělávání 
akred. akad. Bc. P 3   Učitelství 

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. 
Tvůrčí a publikační činnost některých 
vyučujících je slabá. 
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
odborném personálním růstu a publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 30. září 2022. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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562/2019 
Učitelství biologie pro střední 

školy 
akred. akad. NMgr. P 2   Učitelství 

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 části vyučujících je 
slabá, chybí publikační výstupy 
v renomovaných tuzemských a 
rovněž zahraničních periodikách. 
Publikační činnost některých vyučujících 
souvisí s jimi zajišťovanými studijními 
předměty pouze okrajově. 
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
odborném personálním růstu a publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 
30. září 2022. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

563/2019 
Učitelství dějepisu pro střední 

školy 
akred. akad. NMgr. P 2   Učitelství 

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 vyučujících v oblasti 
pedagogiky je slabá, chybí kvalitní 
publikační výstupy a monografie.  
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
odborném personálním růstu a publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 30. září 2022. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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564/2019 
Učitelství geografie pro 

střední školy 
akred. akad. NMgr. P 2   Učitelství 

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. 
Chybí publikační výstupy 
v renomovaných tuzemských a 
rovněž zahraničních periodikách. 
Publikační činnost některých vyučujících 
souvisí se zajišťovanými předměty pouze 
okrajově. 
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
odborném personálním růstu a publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 30. září 2022. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

565/2019 
Učitelství chemie pro střední 

školy 
akred. akad. NMgr. P 2   Učitelství 

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. 
Tvůrčí a publikační činnost některých 
vyučujících je slabá. 
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
odborném personálním růstu a publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 30. září 2022. 
 
P: 13 K: 7 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

566/2019 
Učitelství ruského jazyka pro 

střední školy 
akred. akad. NMgr. P 2   Učitelství 

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. 
Tvůrčí a publikační činnost některých 
vyučujících je slabá. 
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Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
odborném personálním růstu a publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 30. září 2022. 
 
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 

akreditace 
od nabytí 

právní 
moci 

rozhodnutí 

Stručné zdůvodnění/Poznámka 
+ výsledek hlasování 

 Masarykova univerzita      

779/2019 Lékařská fakulta H, P Patologická fyziologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

780/2019 Lékařská fakulta H, P Patologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

670/2019 Přírodovědecká fakulta H, P Anorganická chemie Chemie Ad 1) 10 let P: 8 K: 5 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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671/2019 Přírodovědecká fakulta H, P 

Kartografie, 
geoinformatika a 
dálkový průzkum 
Země 

Vědy o Zemi Ad 1) 10 let P: 8 K: 5 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Ostravská univerzita 
   

  

672/2019 Lékařská fakulta H, P Ošetřovatelství Zdravotnické obory Ad 1) 10 let P: 8 K: 5 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 Technická univerzita v Liberci      

673/2019 Fakulta strojní H, P 
Aplikovaná 
mechanika 

Strojírenství, 
technologie a 
materiály 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem 

     

674/2019 Filozofická fakulta H České dějiny Historické vědy Ad 1) 5 let 

Stručné odůvodnění: Celková struktura 
zajištění studijního programu nedává 
perspektivu zajištění oboru na dobu 10 let. 
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o projektech základního 
výzkumu řešených na pracovišti, o zapojení 
pracoviště do mezinárodních projektů 
(v rozsahu přílohy D-I žádosti o akreditaci), 
o publikační a další tvůrčí činnosti pracovníků 
podílejících se na zabezpečení habilitačního 
řízení a odborných asistentů s perspektivou 
habilitace, zejména pokud jde o odborné 
studie s mezinárodním rozměrem 
publikované v časopisech zařazených do 
databází WoS a Scopus (v rozsahu příloh F-I 
až F-V žádosti o akreditaci), a o proběhlých 
habilitačních řízeních. Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. 
září 2022. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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676/2019 Přírodovědecká fakulta H, P Aplikovaná fyzika Fyzika Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení (v rozsahu příloh F-I až F-V 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. 
září 2023. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Univerzita Karlova     

 

677/2019 1. lékařská fakulta H, P 
Anatomie, histologie 
a embryologie 

Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

678/2019 1. lékařská fakulta H, P Patologická fyziologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

679/2019 1. lékařská fakulta H Soudní lékařství 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 5 let 

Stručné odůvodnění: Celková struktura 
zajištění studijního programu nedává 
perspektivu zajištění oboru na dobu 10 let. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

680/2019 2. lékařská fakulta H 
Anesteziologie a 
intenzivní medicína 

Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení (v rozsahu příloh F-I až F-V 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. 
září 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

681/2019 2. lékařská fakulta H, P Oftalmologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 5 let 

Stručné odůvodnění: Celková struktura 
zajištění studijního programu nedává 
perspektivu zajištění oboru na dobu 10 let. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

682/2019 2. lékařská fakulta H, P Patologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení (v rozsahu příloh F-I až F-V 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. 
září 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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683/2019 2. lékařská fakulta H, P Urologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

684/2019 2. lékařská fakulta H, P Vnitřní nemoci 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

685/2019 Fakulta sociálních věd H 
Mediální a 
komunikační studia 

Mediální a 
komunikační studia  

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

686/2019 Filozofická fakulta H, P Filozofie 
Filozofie, 
religionistika a 
teologie 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení a o tvůrčí činnosti 
s mezinárodním rozměrem (v rozsahu příloh 
F-I až F-V žádosti o akreditaci; samostatně 
bude uveden výčet publikačních výstupů 
v cizím jazyce v impaktovaných časopisech 
a časopisech zařazených do databáze Web 
of Science a Scopus). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. 
září 2022. 
 
Rada NAÚ dále požaduje předložit kontrolní 
zprávu o proběhlých řízeních ke jmenování 
profesorem u akademických pracovníků 
zajišťujících obor řízení a o řešených 
externích projektech základního výzkumu 
včetně zapojení akademických pracovníků do 
mezinárodních projektů. Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. 
září 2023. 
 
Rada NAÚ dále požaduje předložit kontrolní 
zprávu o proběhlých habilitačních řízeních 
a řízeních ke jmenování profesorem. Rada 
NAÚ požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. září 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

590/2019 Katolická teologická fakulta H, P Církevní dějiny Historické vědy Ad 2) P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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687/2019 Lékařská fakulta v Hradci Králové H, P Chirurgie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

688/2019 Lékařská fakulta v Hradci Králové H, P Kardiochirurgie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení (v rozsahu příloh F-I až F-V 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. 
září 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

689/2019 Lékařská fakulta v Hradci Králové H, P 
Otorinolaryngologie a 
chirurgie hlavy a krku 

Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

690/2019 Lékařská fakulta v Hradci Králové H Lékařská biofyzika 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení (v rozsahu příloh F-I až F-V 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. 
září 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

691/2019 Lékařská fakulta v Hradci Králové H, P 
Lékařská chemie a 
biochemie 

Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení (v rozsahu příloh F-I až F-V 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. 
září 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

692/2019 Lékařská fakulta v Hradci Králové H, P Lékařská imunologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení (v rozsahu příloh F-I až F-V 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. 
září 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

693/2019 Lékařská fakulta v Hradci Králové H, P Stomatologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

694/2019 Lékařská fakulta v Plzni H 
Gynekologie a 
porodnictví 

Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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695/2019 Přírodovědecká fakulta H, P Aplikovaná geologie Vědy o Zemi Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

696/2019 Přírodovědecká fakulta H, P Geologie Vědy o Zemi Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

697/2019 Přírodovědecká fakulta H, P 
Makromolekulární 
chemie 

Chemie Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Univerzita Palackého v Olomouci 
      

  

698/2019 Cyrilometodějská teologická fakulta H, P Teologie 
Filozofie, 
religionistika a 
teologie 

Ad 1) 10 let P: 8 K: 5 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

787/2019 Lékařská fakulta H, P Chirurgie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

788/2019 Lékařská fakulta  H, P Neurochirurgie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

789/2019 Lékařská fakulta H, P Stomatologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložení 
kontrolní zprávy o kvalifikačním růstu 
akademických pracovníků, zejména 
o jmenovacím řízení akademických 
pracovníků zajišťujících obor řízení k 31. 
prosinci 2022. 

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

790/2019 Lékařská fakulta H, P Neurologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

791/2019 Lékařská fakulta H, P Pediatrie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 5 let 

Stručné zdůvodnění: Věková struktura 
akademických pracovníků zajišťujících obor 
habilitačního řízení a jmenovacího řízení 
nedává záruky zajištění oboru na dobu 10 let. 
 
P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
      

  



 
 

46 

699/2019 Fakulta technologická H, P Nástroje a procesy 

Chemie, 
Strojírenství, 
technologie a 
materiály 

Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

700/2019 Fakulta technologická H, P 
Technologie 
makromolekulárních 
látek 

Chemie Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

701/2019 Fakulta technologická H, P Technologie potravin Potravinářství Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o aktuálně řešených 
vědeckých a výzkumných projektech 
souvisejících s oborem řízení (v rozsahu 
přílohy D-I žádosti o akreditaci) 
a o zastoupení oboru řízení pracovníky ve 
vědecké radě vysoké školy (v rozsahu příloh 
F-III a F-V žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. prosinci 2023. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Vysoké učení technické v Brně 
      

  

702/2019 Fakulta chemická H, P Fyzikální chemie Chemie Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

703/2019 Fakulta chemická H, P 
Makromolekulární 
chemie 

Chemie Ad 1) 5 let 

Stručné odůvodnění: Celková struktura 
zajištění studijního programu nedává 
perspektivu zajištění oboru na dobu 10 let.  
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení včetně publikační činnosti 
vyučujících (v rozsahu příloh F-I až F-V 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
v rámci této kontrolní zprávy předložit řešení 
úpravy pracovních úvazků akademických 
pracovníků zajišťujících obor řízení 
na součásti vysoké školy tak, aby byla 
zaručena perspektiva zajištění oboru do 
budoucna. Rada NAÚ požaduje předložení 
uvedené kontrolní zprávy k 30. září 2021. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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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: 

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 Palackého v 

Olomouci – 

Cyrilometodějská 

teologická fakulta / 

CARITAS-Vyšší odborná 

škola sociální Olomouc 

       

  

704/2019 
Mezinárodní sociální a 

humanitární práce 
akred. prof. Bc. P 3   Sociální práce Ad 1) 10 let P: 8 K: 5 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

705/2019 Sociální práce akred. prof. Bc. K, P 3   Sociální práce Ad 1) 10 let P: 8 K: 5 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Vysoké učení technické v 

Brně – Fakulta 

elektrotechniky a 

komunikačních 

technologií / Masarykova 

univerzita – Lékařská 

fakulta 
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706/2019 
Biomedicínská technika a 

bioinformatika 
akred. akad. Bc. P 3   

Elektrotechnika 
50 % 
Zdravotnické 
obory 50 % 

Ad 1) 10 let P: 8 K: 5 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 


