Zápis z 11. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 22. listopadu 2019

Přítomni:

Omluven:
Hosté:

JUDr. Ivan Barančík (místopředseda), RNDr. Tomáš Jelínek (místopředseda),
prof. Libor Grubhoffer, prof. Dušan Lužný, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, prof.
Petr Noskievič, doc. Tomáš Pavelka, prof. Jaroslav Petr, prof. Eva Šmelová,
prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr, Mgr. Michal Zima
Radek Špicar, M. Phil.
Za Kancelář NAÚ: Bc. Filip Devera, Jan Dvořák, Mgr. Martina Kahánková, PhDr.
Petr Novák, PhDr. Jana Pištorová, Mgr. Věra Šmoldová, Mgr. Dita Tarbajová, Martina
Vidláková, MSc. – při projednávání bodů 2 a 3 přítomen pouze zapisovatel a osoba
pověřená sepsáním protokolu o hlasování

Ad 1 Zahájení a schválení programu
Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík zahájil jednání a přivítal přítomné na jedenáctém řádném
zasedání Rady NAÚ v roce 2019. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
▪

Zahájení a schválení programu
Správní řízení
Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech
Seznam hodnotitelů
Různé

Usnesení č. 817/2019:
Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání.
Přítomni (P): 9 Kvorum (K): 5 Pro: 9 Proti: 0
Schváleno.

Ad 2

Zdržel se: 0

Správní řízení

Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík.
Rada NAÚ projednala 78 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 v Praze,
Česká zemědělská univerzita v Praze,
České vysoké učení technické v Praze,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Masarykova univerzita,
Mendelova univerzita v Brně,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.,
Ostravská univerzita,
Policejní akademie České republiky v Praze,
Slezská univerzita v Opavě,
Technická univerzita v Liberci,
Univerzita Hradec Králové,
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Univerzita Karlova,
Univerzita Palackého v Olomouci,
Univerzita Pardubice,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Vysoká škola ekonomická v Praze,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.,
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.,
Vysoké učení technické v Brně,
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 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. 896/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
NEWTON College, a.s.

Studijní program
Ekonomika a
management

P: 12
K: 7
Schváleno.
▪

Typ
Bc.

Pro: 12

Studijní obor

Vyžád.
02-19

Obsah
rozvrh výuky v zimním semestru
včetně
jejího
personálního
zajištění na všech místech
uskutečňování
studijního
programu

Závěry NAÚ
Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy o informace, jak
konkrétně je personálně zajištěna výuka studijního předmětu
Makroekonomie v Praze a na pobočkách v Brně a v Bratislavě
v letní semestru (pokud bude na pobočce v Bratislavě v letním
semestru v tomto studijním programu zahájena výuka). Rada
NAÚ žádá o uvedenou informaci jak pro prezenční, tak pro
kombinovanou formu studia. Rada NAÚ žádá uvést u každého
vyučujícího, který se podílí na výuce daného studijního předmětu,
ve kterých termínech daný předmět vyučuje. Rada NAÚ žádá
o uvedené doplnění do 31. ledna 2020.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 897/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY

Vysoká škola/Fakulta
Akademie múzických
umění v Praze,
Hudební a taneční
fakulta
Akademie múzických
umění v Praze,
Hudební a taneční
fakulta
AKADEMIE STING, o.
p. s.

Studijní program
Jazzová hudba

Typ
Bc.

Studijní obor

Vyžád.
06-19

Jazzová hudba

NMgr.

06-19

Ekonomika a
management

Bc.

04-19
(10-18)

Obsah
uzavření
deklarovaného
pracovního poměru v rozsahu
plného
úvazku
s garantem
studijního programu
uzavření
deklarovaného
pracovního poměru v rozsahu
plného
úvazku
s garantem
studijního programu
úprava
pracovních
úvazků
garantů základních teoretických
předmětů profilujícího základu
a úprava studijních povinnosti
studentů v kombinované formě
studia tak, aby byla pro úspěšné

3

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Mendelova univerzita v
Brně

Specializace v
pedagogice

Bc.

Učitelství
odborných
předmětů

03-16

Slezská univerzita
v Opavě,
Filozofickopřírodovědecká fakulta
v Opavě

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Učitelství dějepisu
pro střední školy

03-19
(03-18,
08-17,
05-14)

absolvování studia jednoznačně
stanovena podmínka splnit mj.
studijní povinnosti v minimálním
rozsahu 180 kreditů za celé
studium
(04-19
vyžádána
kontrolní zpráva o konečné
úpravě
pracovního
úvazku
garanta základního teoretického
předmětu profilujícího základu
Základy ekonomie)
personální
zabezpečení
studijního oboru, publikační
činnost vyučujících a vědeckovýzkumná činnost pracoviště
související se studijním oborem

odstranění
uvedených
nedostatků (03-19 vyžádána
kontrolní zpráva o dostudování
všech stávajících studentů.
Rada
NAÚ
současně
konstatovala
nedostatky
v personálním
zabezpečení
studijního programu s jeho
studijním oborem. Vzhledem ke
skutečnosti, že studijní program
s jeho studijním oborem byl
určený pouze na dostudování
stávajících studentů, Rada NAÚ
upustila od předložení kontrolní
zprávy o odstranění uvedených
nedostatků; 03-18 vyžádána
kontrolní zpráva o odstranění
nedostatků
v personálním
zabezpečení
studijního
programu; 08-17 vyžádáno
doplnění o 1) konkrétní údaje o
úpravách
koncepce
pedagogických praxí , 2) údaje
o personálním
zabezpečení
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Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a současně
doporučuje věnovat do budoucna zvýšenou pozornost publikační
činnosti
v renomovaných
recenzovaných
časopisech
vydávaných mimo vysokou školu a v zahraničních časopisech.
Publikační činnost některých vyučujících nesouvisí v dostatečné
míře se zaměřením studijních předmětů, které zabezpečují. Rada
NAÚ proto dále doporučuje orientovat publikační činnost těchto
vyučujících více do souvislosti s jimi vyučovanými studijními
předměty. Rada NAÚ ověří další rozvoj publikační činnosti
vyučujících při případné budoucí akreditaci obdobně
zaměřeného studijního programu.
Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a současně žádá
o předložení kontrolní zprávy o dostudování zbývajícího studenta
a o ukončení vzdělávací činnosti v daném studijním programu
s jeho studijním oborem. Rada NAÚ žádá o předložení dané
kontrolní zprávy do 29. února 2019.

Technická univerzita
v Liberci,
Fakulta textilní
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem,
Fakulta strojního
inženýrství

Production of
Clothing and
Technical Products
Energetika

Bc.

Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně,
Fakulta technologická

Výrobní inženýrství

NMgr.

01-19

Západočeská
univerzita v Plzni,
Fakulta ekonomická

Projektové a procesní
řízení

NMgr.

06-19

P: 13
K: 7
Schváleno.
▪

Bc.

Pro: 13

02-19
Energetika –
teplárenství

Proti: 0

08-17
(04-14)

studijního oboru, 3) údaje
o tvůrčí, resp. vědecké činnosti
pracoviště vztahující se ke
studijnímu oboru a 4) sylaby
předmětů metodologického a
oborově didaktického zaměření
a charakteristiku provedených
změn)
ucelená sada studijních opor v
anglickém jazyce

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

personální zabezpečení (08-17
vyžádána
kontrolní
zpráva
o odstranění
nedostatků
v personálním
zabezpečení
studijního
oboru.
Mezi
habilitovanými
vyučujícími
nadále přetrvával vysoký poměr
externích vyučujících. Vysoká
škola byla současně vyzvána,
aby
posílila
zastoupení
kmenových pracovníků mezi
habilitovanými vyučujícími)
obsah
a
rozsah
státních
závěrečných zkoušek pro obě
formy studia

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a současně
doporučuje do budoucna věnovat zvýšenou pozornost rozvoji
personálního zabezpečení studijního programu. Rada NAÚ ověří
další rozvoj personálního zabezpečení při případné budoucí
akreditaci obdobně zaměřeného studijního programu.

aktualizaci studijní literatury
a zařazení cizojazyčné studijní
literatury (v rozsahu přílohy B-III
žádosti o akreditaci)

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 898/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Jihočeská univerzita
v Českých

Studijní program
Zootechnika

Typ
NMgr.

Studijní obor
Zootechnika

Obsah
změna
garanta
studijního
programu,
změna
garanta
studijního oboru
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Závěry NAÚ
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.

Budějovicích,
Zemědělská fakulta

Nová garantka nevykazuje v posledních 5 letech dostatečnou
tvůrčí činnost. Za tuto dobu má jedinou impaktovanou publikaci,
a to z roku 2016. 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. listopadu 2020.

P: 13
K: 7
Schváleno.
▪

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 899/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
NEWTON College, a.s.

Studijní program
Ekonomika a
management

P: 13
K: 7
Schváleno.
▪

Typ
Bc.

Pro: 12

Studijní obor

Proti: 0

Obsah
uskutečňování
studijního
programu (specializace Globální
podnikání a management) na
zahraniční pobočce v Bratislavě

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně žádá
o předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení výuky
na pobočce v Bratislavě včetně rozvrhu výuky (s uvedením, kdy
je daný předmět na daném pracovišti vyučován a který vyučující
jej vyučuje). Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní
zprávy před zahájením výuky v prvním semestru.

Zdržel se: 1

Usnesení č. 900/2019:
Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ.
INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Vysoká škola/Fakulta
Česká zemědělská
univerzita v Praze
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích,
Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích,
Zemědělská fakulta

Studijní program
Specializace v
pedagogice
Zemědělská
specializace

Typ
Bc.

Zemědělská
specializace

NMgr.

Bc.

Studijní obor
Poradenství v odborném
vzdělávání
Biologie a ochrana zájmových
organismů

Obsah
změna garanta studijního oboru

Závěry NAÚ
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Biologie a ochrana zájmových
organismů

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.
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Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích,
Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích,
Zemědělská fakulta
Mendelova univerzita v
Brně

Biotechnologie

Dr.

Zemědělské biotechnologie

změna
garanta
studijního
programu,
změna
garanta
studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Zootechnika

Dr.

Speciální zootechnika

změna garanta studijního oboru

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Specializace v
pedagogice

Bc.

Učitelství odborných předmětů

změna
garanta
programu

studijního

Mendelova univerzita v
Brně

Specializace v
pedagogice

Bc.

Učitelství praktického
vyučování a odborného
výcviku

změna
garanta
programu

studijního

NEWTON College, a.s.

Ekonomika a
management
Ekonomika a
management

Bc.

Rada NAÚ bere informaci s ohledem na dobu, do kdy lze ke
studiu v daném studijním programu s jeho studijním oborem
přijímat nové uchazeče, na vědomí. Současně však upozorňuje,
že publikační činnost nového garanta jen zčásti souvisí se
zaměřením studijního programu s jeho studijním oborem. Rada
NAÚ proto žádá o předložení kontrolní zprávy o publikační
činnosti nového garanta související se studijním programem
s jeho studijním oborem (v rozsahu přílohy C-I žádosti
o akreditaci) do 30. listopadu 2020.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně žádá
o předložení kontrolní zprávy o publikační činnosti nové garantky
(v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci) do 30. listopadu 2020.
Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Bc.

Podniková ekonomika a
management

Slezská univerzita v
Opavě,
Obchodně
podnikatelská fakulta v
Karviné

Ekonomika a
management,
Economics and
Management

NMgr.

Podniková ekonomika a
management,
Business Economics and
Management

Unicorn College, s.r.o.

Business
Management (v ČJ),
Business
Management (v AJ)
Specializace v
pedagogice

Bc.

Slezská univerzita v
Opavě,
Obchodně
podnikatelská fakulta v
Karviné

Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně,

NMgr.

Pedagogika předškolního věku

změna místa uskutečňování
studijního programu
změna garanta studijního oboru
(08-19
vyžádáno
doplnění
informace o údaje o pracovním
poměru nového garanta coby
akademického pracovníka /v
rozsahu 40 hod./týdně/, a to
včetně doby, na kterou je tento
pracovní poměr sjednán)
změna garanta studijního oboru
(08-19
vyžádáno
doplnění
informace o údaje o pracovním
poměru nového garanta coby
akademického pracovníka /v
rozsahu 40 hod./týdně/, a to
včetně doby, na kterou je tento
pracovní poměr sjednán)
úprava
smlouvy
s FHWS
Würzburg
o
uskutečňování
double
degree
studijního
programu
výzkumná činnost ve studijním
oboru (09-19 vyžádáno doplnění,
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Rada NAÚ bere informaci na vědomí.

Fakulta humanitních
studií

Vysoká škola obchodní
v Praze, o.p.s.

Mezinárodní
teritoriální studia,
International
Territorial Studies

P: 13
K: 7
Schváleno.

Pro: 13

Bc.

Cestovní ruch, Tourism

Proti: 0

resp. vysvětlení rozdílů mezi
předloženým
přehledem
personálního
zabezpečení
studijního
programu
s jeho
studijním oborem a personálním
zabezpečením
obdobně
zaměřeného
navazujícího
magisterského studijní programu
Předškolní pedagogika, o jehož
akreditaci v současnosti vysoká
škola žádá; 06-19 vyžádáno
doplnění o aktuální studijní plán
studijního
programu
s jeho
studijním oborem a o přehled
změn personálního zabezpečení
v období od udělení akreditace
do současnosti; 07-17 vyžádána
kontrolní zpráva o odstranění
nedostatků v tvůrčí činnosti,
která odpovídá standardům pro
navazující magisterský studijní
program,
jakož
i
jeho
obsahovému zaměření; 04-17
vyžádáno doplnění kontrolní
zprávy o údaje o tvůrčí činnosti
za roky 2015 a 2016, které
přesahují institucionální rozměr )
změna garanta studijního oboru

Zdržel se: 0
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Rada NAÚ bere informaci na vědomí a doporučuje věnovat
zvýšenou pozornost publikační činnosti nového garanta, zejména
v impaktovaných časopisech a časopisech zařazených do
databází WoS a Scopus.

Ad 4

Seznam hodnotitelů

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval o žádostech prof. RNDr. Omara Šerého, Ph.D.,
a prof. Mgr. Tomáše Hauera, Dr., o vyřazení ze Seznamu hodnotitelů před uplynutím doby, na kterou
byli zapsáni. Tyto žádosti byly Radou NAÚ schváleny.
▪ Usnesení č. 901/2019
Rada NAÚ podle § 83e odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), schvaluje vyřazení prof. RNDr. Omara Šerého, Ph.D.,
oblast vzdělávání 3 – Biologie, ekologie a životní prostředí, a prof. Mgr. Tomáše Hauera, Dr.,
oblast vzdělávání 10 – Filozofie, religionistika a teologie, ze Seznamu hodnotitelů k 1. prosinci
2019, a to na základě jejich žádosti.
P: 13
K: 7
Pro:13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík předložil ke schválení výběr osob k zařazení do Seznamu
hodnotitelů projednaný s orgány reprezentace vysokých škol.
▪ Usnesení č. 902/2019
Rada NAÚ schvaluje výběr hodnotitelů navržených k zařazení do Seznamu hodnotitelů v souladu
s § 83e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách).
P: 13
K: 7
Pro:13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

Ad 5

Různé

a) Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík zpravil Radu NAÚ o dalším postupu ve věci novely zákona
o vysokých školách, kterou připravuje MŠMT, a podrobně připomněl jednotlivé podněty, které
NAÚ předložil k zapracování do novely. K dokončení návrhu novely v současnosti probíhají
jednání s orgány reprezentace vysokých škol.
b) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek podal členům Rady NAÚ obšírnou informaci o průběhu
přípravy Strategického záměru pro oblast vysokých škol po r. 2021, jíž se spolu s JUDr.
Barančíkem zúčastňovali. V rámci jednání proběhlo šest kulatých stolů k jednotlivým tematickým
okruhům. Návrh se nyní dokončuje a po projednání konečného textu s orgány reprezentace
vysokých škol se předpokládá jeho schválení v březnu 2020.
c) Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík sdělil členům Rady NAÚ, že k řešení již dříve diskutované
problematiky specializací ve studijních programech bude vytvořena neformální pracovní skupina
ze zástupců NAÚ a orgánů reprezentace vysokých škol, která navrhne řešení nynějšího stavu, kdy
specializace ve studijních programech reálně existují, ale nejsou přímo zakotveny v zákoně o
vysokých školách ani v dalších právních předpisech.
d) Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval Radu NAÚ o své odpovědi, kterou odeslal
Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR ve věci tomuto
výboru postoupené stížnosti neúspěšného žadatele o udělení státního souhlasu s působením jako
soukromá vysoká škola. Připomněl průběh posuzování této žádosti, vydání stanoviska NAÚ pro
MŠMT a zakončení správního řízení ze strany MŠMT.
e) Členové Rady NAÚ diskutovali o problematice distanční formy studia, která je v současné době
v ČR uskutečňována jen v omezené míře, ale je možné, že o její akreditaci budou mít vysoké
9

školy zvýšený zájem v budoucnu. Shodli se, že bude třeba stanovit konkrétní požadavky, podle
kterých bude posuzováno zajišťování kvality této formy studia.
f) 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,
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity, Ostravské univerzity,
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity Karlovy, Univerzity
Palackého v Olomouci a Vysokého učení technického v Brně o následujících studijních
programech schválených orgány těchto vysokých škol na základě oprávnění vyplývajícího z
institucionální akreditace.
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Titul
Součást vysoké školy

Název programu

Typ
programu

Profil
programu

Jazyk
výuky

Forma Doba
studia studia

Česká zemědělská univerzita
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Fakulta tropického zemědělství

International Development and
Agricultural Economics

Navazující
Akademický Anglicky
magisterský

P

2

Fakulta životního prostředí

Environmental Earth Sciences

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Fakulta životního prostředí

Environmentální vědy o Zemi

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Fakulta životního prostředí

Krajinné inženýrství

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Fakulta životního prostředí

Vodní hospodářství

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Ekonomická fakulta

Finance a účetnictví

Bakalářský

Akademický Česky

K, P

3

Filozofická fakulta

Anglický jazyk a literatura se zaměřením
na vzdělávání pro střední školy

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Filozofická fakulta

Český jazyk a literatura se zaměřením
na vzdělávání pro střední školy

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Filozofická fakulta

Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro
Bakalářský
střední školy

Akademický Česky

P

3

(rigorózní Poznámka
zkouška)

Filozofická fakulta

Francouzský jazyk se zaměřením na
vzdělávání pro střední školy

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Filozofická fakulta

Španělský jazyk se zaměřením na
vzdělávání pro střední školy

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Filozofická fakulta

Učitelství pro střední školy

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Pedagogická fakulta

Hudební výchova se zaměřením na
vzdělávání pro střední školy

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Tělesná výchova se zaměřením na
vzdělávání pro střední školy

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední školy

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta

Základy společenských věd se
zaměřením na vzdělávání pro střední
školy
Biologie se zaměřením na vzdělávání
pro střední školy

PhDr.

PhDr.

Přírodovědecká fakulta

Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro
střední školy

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Chemie se zaměřením na vzdělávání
pro střední školy

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Informatika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářský
pro střední školy

Akademický Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Matematika se zaměřením na
vzdělávání pro střední školy

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Učitelství pro střední školy

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Navazující
Akademický Český
magisterský

P

2

PhDr.

Masarykova univerzita
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Fakulta sociálních studií

Psychologie
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Lékařská fakulta

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví – Embryolog

Magisterský Profesní

Český

P

5

Ostravská univerzita
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Fakulta sociálních studií

Sociální práce

Navazující
Akademický Česky
magisterský

K, P

2

Fakulta sociálních studií

Sociální práce

Bakalářský

Akademický Česky

K, P

3

Lékařská fakulta

Ergoterapie

Bakalářský

Profesní

Česky

P

3

Lékařská fakulta

Fyzioterapie

Bakalářský

Profesní

Česky

P

3

Lékařská fakulta

Nutriční terapie

Bakalářský

Profesní

Česky

K, P

3

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Fakulta životního prostředí

Aplikovaná geoinformatika

Bakalářský

Akademický Česky

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná geoinformatika

Bakalářský

Akademický Česky

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Geografie

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Navazující
Akademický Česky
magisterský

K

2

Univerzita Karlova
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
1. lékařská fakulta

Ergoterapie pro dospělé
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1. lékařská fakulta

Lékařská psychologie a psychopatologie Doktorský

-

Česky

K, P

4

1. lékařská fakulta

Medical Psychology and
Psychopathology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Mikrobiologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Microbiology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Molekulární a buněčná biologie, genetika
Doktorský
a virologie

-

Česky

K, P

4

1. lékařská fakulta
spolupráce s Mikrobiologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.; Fyzikálním ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i., dle § 81
ZVŠ
1. lékařská fakulta
spolupráce s Mikrobiologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.; Fyzikálním ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i., dle § 81
ZVŠ
1. lékařská fakulta
spolupráce s Ústavem molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i.;
Mikrobiologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Biotechnologickým ústavem AV
ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i.;
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Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., dle §
81 ZVŠ
1. lékařská fakulta
spolupráce s Ústavem molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i.;
Mikrobiologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Biotechnologickým ústavem AV
ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., dle §
81 ZVŠ
2. lékařská fakulta
spolupráce s Mikrobiologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i., dle § 81
ZVŠ
2. lékařská fakulta
spolupráce s Mikrobiologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;

Molecular and Cellular Biology, Genetics
Doktorský
and Virology

-

Anglicky

K, P

4

Mikrobiologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Microbiology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4
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Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i., dle § 81
ZVŠ
2. lékařská fakulta
spolupráce s Ústavem molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i.;
Mikrobiologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Biotechnologickým ústavem AV
ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., dle
§ 81 ZVŠ
2. lékařská fakulta
spolupráce s Ústavem molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i.;
Mikrobiologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Biotechnologickým ústavem AV
ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., dle
§ 81 ZVŠ

Molekulární a buněčná biologie, genetika
Doktorský
a virologie

-

Česky

K, P

4

Molecular and Cellular Biology, Genetics
Doktorský
and Virology

-

Anglicky

K, P

4
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3. lékařská fakulta
spolupráce s Ústavem molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i.;
Mikrobiologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Biotechnologickým ústavem AV
ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., dle
§ 81 ZVŠ
3. lékařská fakulta
spolupráce s Ústavem molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i.;
Mikrobiologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Biotechnologickým ústavem AV
ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., dle
§ 81 ZVŠ

Molekulární a buněčná biologie, genetika
Doktorský
a virologie

Molecular and Cellular Biology, Genetics
Doktorský
and Virology

-

Česky

K, P

4

Anglicky

K, P

4

D

2

P

3

Fakulta sociálních věd

Balkánská, euroasijská a středoevropská Navazující
Akademický Česky
studia
magisterský

Fakulta sociálních věd

History and Area Studies

Bakalářský
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Akademický Anglicky

Fakulta sociálních věd

Media and Area Studies

Navazující
Akademický Anglicky
magisterský

P

2

Fakulta sociálních věd

Social Sciences

Bakalářský

P

3

Fakulta sociálních věd

Strategická komunikace

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

PhDr.

Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví

Navazující
Profesní
magisterský

P

2

RNDr.

Filozofická fakulta

Ancient Egypt and the Near East

Bakalářský

P

3

Filozofická fakulta

Anglický jazyk

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Anglofonní literatury a kultury

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Anglophone Literatures and Cultures

Navazující
Akademický Anglicky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Bohemistika pro cizince

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Český jazyk a literatura

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Český jazyk – specializační studium

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Egypt a Přední východ ve starověku

Bakalářský

P

3

Filozofická fakulta

English Language and Linguistics

Navazující
Akademický Anglicky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Historie – evropská studia

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Filozofická fakulta

Informační studia a knihovnictví

Bakalářský

Akademický Česky

K, P

3

Filozofická fakulta

Italianistika

Bakalářský

Akademický Česky

P

3
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Akademický Anglicky

Česky

Akademický Anglicky

Akademický Česky

Filozofická fakulta

Portugalistika

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Filozofická fakulta

Ruský jazyk a literatura

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Filozofická fakulta

Učitelství ruského jazyka pro střední
školy

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Katolická teologická fakulta

Dějiny křesťanského umění

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Katolická teologická fakulta

Dějiny křesťanského umění

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Katolická teologická fakulta

Katolická teologie

Magisterský Akademický Česky

P

5

Katolická teologická fakulta

Teologické nauky

Bakalářský

Akademický Česky

D

4

Katolická teologická fakulta

Teologické nauky

Navazující
Akademický Česky
magisterský

D

2

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

Fyziologie a patologická fyziologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Hygiena, preventivní lékařství

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Hygiene, Preventive Medicine

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská biologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská farmakologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská imunologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4
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PhDr.

ThLic.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská mikrobiologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Medical Biology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Medical Immunology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Medical Microbiology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Medical Pharmacology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Pathological Anatomy

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Patologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Physiology and Pathological Physiology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta v Plzni

Dermatology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Lékařská fakulta v Plzni

Dermatovenerologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Matematicko-fyzikální fakulta

Biofyzika, chemická a makromolekulární
fyzika

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Matematicko-fyzikální fakulta

Biophysics, Chemical and
Macromolecular Physics

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Pedagogická fakulta

Hudební teorie a pedagogika

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Pedagogická fakulta

Musical Theory and Education

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Pedagogická fakulta

Pedagogická a školní psychologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Pedagogická fakulta
spolupráce s Filosofickým ústavem Filozofie výchovy a vzdělávání
AV ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ

20

Pedagogická fakulta
spolupráce s Filosofickým ústavem Philosophy of Education
AV ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Pedagogická fakulta

Philosophy of Education

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Pedagogická fakulta

Special Education

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Právnická fakulta

Law and Jurisprudence

Magisterský Akademický Anglicky

P

5

JUDr.

Právnická fakulta

Právo a právní věda

Magisterský Akademický Česky

P

5

JUDr.

Analytická chemie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Analytical Chemistry

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Mikrobiologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem analytické chemie AV
ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i.;
Ústavem makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i.;
Ústavem fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., dle
§ 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Mikrobiologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem analytické chemie AV
ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i.;
Ústavem makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i.;

21

Ústavem fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., dle
§ 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Fyziologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ

Animal Physiology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Anorganická chemie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Antropologie a genetika člověka

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Anthropology and Human Genetics

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná geologie

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná geologie

Doktorský

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Applied Geology

Navazující
Akademický Anglicky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Applied Geology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Botanika

Doktorský

-

Česky

K, P

3

Botany

Doktorský

-

Anglicky

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Demografie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Demography

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Didaktika geografie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Botanickým ústavem
AV ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Botanickým ústavem
AV ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ
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-

Česky

Přírodovědecká fakulta

Didactics of Geography

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Ecology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4,

Přírodovědecká fakulta

Ekologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4,

Environmentální vědy

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Environmental Science

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Experimentální biologie rostlin

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Experimental Plant Biology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Filozofie a dějiny přírodních věd

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Fyzická geografie a geoekologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Fyziologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.;
Ústavem chemických procesů AV
ČR, v. v. i.;
Ústavem makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i.;

Fyzikální chemie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Ústavem pro
hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.;
Mikrobiologickým ústavem AV ČR,
v. v. i., dle § 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Ústavem pro
hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.;
Mikrobiologickým ústavem AV ČR,
v. v. i., dle § 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Ústavem
experimentální botaniky AV ČR,
v. v. i., dle § 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Ústavem
experimentální botaniky AV ČR,
v. v. i., dle § 81 ZVŠ

23

Ústavem organické chemie a
biochemie AV ČR, v. v. i.;
Biotechnologickým ústavem AV
ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Fyziologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ

Fyziologie živočichů

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

General Geography

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Genetika, molekulární biologie a
virologie

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2,

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Genetics, Molecular Biology and
Virology

Navazující
Akademický Anglicky
magisterský

P

2

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Geoinformatika, kartografie a dálkový
průzkum Země

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Geoinformatics, Cartography and
Remote Sensing

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Geologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Geology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Inorganic Chemistry

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Makromolekulární chemie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Macromolecular Chemistry

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Mikrobiologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Ústavem
makromolekulární chemie AV ČR,
v. v. i., dle § 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Ústavem
makromolekulární chemie AV ČR,
v. v. i., dle § 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Mikrobiologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
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Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i., dle § 81
ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Mikrobiologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i., dle § 81
ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Ústavem organické
chemie a biochemie AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., dle
§ 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Ústavem organické
chemie a biochemie AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., dle
§ 81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Ústavem molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i.;
Mikrobiologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Biotechnologickým ústavem AV
ČR, v. v. i.;

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Modelování chemických vlastností nanoDoktorský
a biostruktur

-

Česky

K, P

4

Modelling of Chemical Properties on
Nano- and Biostructures

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Molekulární a buněčná biologie, genetika
Doktorský
a virologie

-

Česky

K, P

4

Microbiology
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Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., dle §
81 ZVŠ
Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Ústavem molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i.;
Mikrobiologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Biotechnologickým ústavem AV
ČR, v. v. i.;
Fyziologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.;
Ústavem experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i.;
Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., dle
§ 81 ZVŠ

Molecular and Cellular Biology, Genetics
Doktorský
and Virology

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Obecná geografie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Organická chemie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Organic Chemistry

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4,

Přírodovědecká fakulta

Philosophy and History of Science

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4
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Přírodovědecká fakulta

Physical Geography and Geoecology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta
spolupráce s Fyziologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.;
Ústavem fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.;
Ústavem chemických procesů AV
ČR, v. v. i.;
Ústavem makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i.;
Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i.;
Biotechnologickým ústavem AV
ČR, v. v. i., dle § 81 ZVŠ

Physical Chemistry

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Regionální a politická geografie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Regional and Political Geography

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Sociální geografie a regionální rozvoj

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Social Geography and Regional
Development

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Teoretická a evoluční biologie

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Teoretická a evoluční biologie

Doktorský

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Theoretical and Evolutionary Biology

Navazující
Akademický Anglicky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Theoretical and Evolutionary Biology

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Zoologie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Zoology

Doktorský

-

Česky

K, P

4
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-

Česky

RNDr.

Univerzita Palackého v Olomouci
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Fakulta tělesné kultury

Aplikované pohybové aktivity –
poradenství ve speciální pedagogice

Navazující
Akademický Česky
magisterský

Fakulta tělesné kultury

Aplikované pohybové aktivity – speciálně
Bakalářský
pedagogický základ

Filozofická fakulta

Francouzská filologie

Filozofická fakulta

K, P

2

K, P

3

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Italština a italská kultura

Navazující
Akademický Česky
magisterský

K, P

2

Filozofická fakulta

Muzikologie

Bakalářský

Akademický Česky

K

3

Filozofická fakulta

Španělská filologie

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Algebra and Geometry

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Algebra a geometrie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Anorganická chemie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná informatika

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná matematika

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná matematika

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná matematika

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Applied mathematics

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4
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Akademický Česky

PhDr.

PhDr.

RNDr.

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Biochemie

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Biochemie

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Biologie a ekologie

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Bioorganická chemie a chemická
biologie

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Bioorganická chemie a chemická
biologie

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Computer Science

Doktorský

-

Anglicky

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Didaktika matematiky

Doktorský

-

Česky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Geografie

Bakalářský

Akademický Česky

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Geografie a regionální rozvoj

Navazující
Akademický Česky
magisterský

K, P

2

Přírodovědecká fakulta

Informační technologie

Bakalářský

Akademický Česky

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Informatika

Doktorský

-

Česky

K, P

3

Přírodovědecká fakulta

Informatika

Navazující
Akademický Česky
magisterský

P

2

Přírodovědecká fakulta

Informatika

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Inorganic Chemistry

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Mathematical Analysis

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Matematická analýza

Doktorský

-

Česky

K, P

4
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RNDr.

RNDr.

RNDr.

RNDr.

Přírodovědecká fakulta

Matematika

Bakalářský

Akademický Česky

P

3

Přírodovědecká fakulta

Organic and Bioorganic Chemistry

Doktorský

-

Anglicky

K, P

4

Přírodovědecká fakulta

Organická a bioorganická chemie

Doktorský

-

Česky

K, P

4

P

2

Vysoké učení technické v Brně
Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí
Fakulta informačních technologií

Informační technologie a umělá
inteligence

Navazující
Akademický Česky
magisterský
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Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání.
Zapsali: Filip Devera, Jan Dvořák, Martina Kahánková, Petr Novák, Jana Pištorová, Dita Tarbajová,
Martina Vidláková
Schválil: JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.
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Příloha zápisu ze zasedání Rady NAÚ č. 11/2019:
Přijatá usnesení, stručná zdůvodnění a poznámky ve správních řízeních, kde příslušné rozhodnutí Rady NAÚ nabylo právní moci v měsíci listopadu
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

Česká zemědělská
univerzita v Praze –
Fakulta životního
prostředí
727/2019

Územní plánování

akred. akad.

Bc.

P

3
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Architektura a
urbanismus

Ad 1) 10 let

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

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

729/2019

Aplikovaná informatika

akred. akad.

Bc.

P

3

Informatika

Ad 1) 10 let

Poznámka:
Rada
NAÚ
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 2021.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

730/2019

Matematické inženýrství

akred. akad.

Bc.

P

3

Matematika

Ad 1) 10 let

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

731/2019

Mathematical Engineering

akred. akad.

Bc.

P

3

Matematika

Ad 1) 10 let

dtto

732/2019

Matematické inženýrství

akred. akad.

NMgr. P

2

Matematika

Ad 1) 10 let

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

733/2019

Mathematical Engineering

akred. akad.

NMgr. P

2

Matematika

Ad 1) 10 let

dtto

České vysoké učení
technické v Praze –
Fakulta stavební
734/2019

Architecture and Sustainable
Development

akred.

Dr.

K, P

4

Architektura a
urbanismus

Ad 1) 10 let

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

735/2019

Stavební inženýrství

akred. akad.

Bc.

P

4

Stavebnictví

Ad 1) 10 let

P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
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České vysoké učení
technické v Praze –
Fakulta strojní
736/2019

Master of Automotive
Engineering

akred. akad.

NMgr. P

2

Strojírenství,
technologie a
materiály

Ad 1) 10 let
spolupráce
dle § 47a
ZVŠ

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

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích –
Ekonomická fakulta

531/2019

Finance a účetnictví

akred. akad.

NMgr. K, P

2

Ekonomické
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.
U některých vyučujících neodpovídá
vykazovaná
publikační
činnost
magisterskému typu studijního programu
(dominují sborníky z konferencí). Jako
podpůrný důvod Rada NAÚ uvádí, že
externí granty a projekty řešené na
vysoké škole souvisí se studijním
programem spíše okrajově.
Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit do 31. března 2020 ucelenou
sadu studijních opor pro kombinovanou
formu studia.
Rada NAÚ dále požaduje předložit
kontrolní
zprávu
zaměřenou
na
publikační činnost garantů a vyučujících
ZT a PZ předmětů a na vědeckou činnost
vysoké školy, zejména s ohledem na její
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: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Mendelova univerzita v
Brně – Agronomická
fakulta

737/2019

438/2019

Molekulární biologie a
biotechnologie

Zootechnika

akred. akad.

akred. akad.

NMgr. P

Bc.

P

2

3

35

Biologie,
ekologie a životní
Ad 1) 10 let
prostředí 70 %,
Zemědělství
30 %

Zemědělství

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

Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit kontrolní zprávu, která bude
obsahovat údaje o konkrétních místech
výkonu odborné praxe. Rada NAÚ dále
požaduje aktualizovat studijní literaturu,
doplnit do povinné a doporučené
literatury zahraniční publikace a předložit
kontrolní
zprávu
o provedených
úpravách (v rozsahu přílohy B-III žádosti
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy
k 31. prosinci 2020.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Stručné zdůvodnění: Vysoká škola
neskýtá dostatečné záruky řádného
personálního zabezpečení a rozvoje
studijního programu na dobu 10 let.
Garant studijního programu má velmi
málo kvalitních publikačních výstupů,
garant specializace Rybářství nemá za
posledních 5 let žádnou publikaci
v časopisech registrovaných ve WoS
a dosud vedl jen jednu kvalifikační práci,
a to bakalářskou. Řada garantů předmětů
profilujícího základu má rovněž slabou
publikační činnost.
Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit kontrolní zprávu o publikační
a další tvůrčí činnosti garanta studijního
programu a dalších garantů specializací
a profilujících předmětů s důrazem na
kvalitní publikace v oboru v rozsahu
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci.
Rada NAÚ dále požaduje v rámci této
kontrolní zprávy předložit informace
o opatřeních přijatých k posílení výuky
veterinární, welfarové a etologické
problematiky a opatřeních přijatých
k posílení mezinárodního charakteru
programu a stavu internacionalizace

programu.
Rada
NAÚ
požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy
k 31. prosinci 2022.
Rada NAÚ dále požaduje předložit
kontrolní zprávu, ve které vysoká škola
uvede, jakým způsobem bylo upraveno
„Nařízení děkana č. 1/2018 o stanovení
nejvyššího počtu vedených kvalifikačních
prací“ tak, aby celkový počet vedených
prací jedním vyučujícím umožňoval
kvalitní vedení závěrečných prací. Rada
NAÚ požaduje předložit uvedenou
kontrolní zprávu k 31. prosinci 2020.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Mendelova univerzita v
Brně – Lesnická a
dřevařská fakulta

740/2019

European Forestry

akred. akad.

NMgr. P

2

Lesnictví a
dřevařství

Ad 1) 10 let

Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit kontrolní zprávu o přijímacích
řízeních do studijního programu, ve které
vysoká škola uvede, ze kterých
(bakalářských) studijních programů byli
přijati uchazeči ke studiu od doby udělení
akreditace. Rada NAÚ požaduje předložit
kontrolní zprávu k 31. prosinci 2022.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Mendelova univerzita v
Brně – Provozně
ekonomická fakulta
743/2019

Management obchodu a
služeb

akred. prof.

Bc.

P

3

Ostravská univerzita –
Přírodovědecká fakulta
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Ekonomické
obory

Ad 1) 10 let

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

832/2019

Chemie

akred. akad.

Bc.

P

3

Chemie

Ad 1) 10 let

Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit kontrolní zprávu, v níž žádá
doložit konkrétně uskutečňované studijní
plány sdruženého BSP pro „Chemii“
odbornou a pro „Chemii“ připravující
budoucí učitele. Rada NAÚ dále
požaduje předložit v rámci kontrolní
zprávy informace o získaných externích
grantech a projektech a o publikační
činnosti
akademických
pracovníků
garantujících/vyučujících
didaktické,
pedagogické a psychologické předměty
(v rozsahu příloh B-IIa, C-I a C-II žádosti
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy
k 31. prosinci 2022.
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Slezská univerzita v
Opavě – Filozofickopřírodovědecká fakulta v
Opavě

744/2019

Informatika a angličtina

akred. prof.

Bc.

P

3

Filologie 42 %,
Informatika 58 %

Ad 1) 10 let

Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit kontrolní zprávu, ve které
vysoká škola doloží aktualizovanou
studijní literaturu ke studijním předmětům
(v rozsahu přílohy B-III žádosti
o akreditaci)
a
doloží
rozložení
odborných praxí tak, aby student
absolvoval část studijní praxe zaměřenou
na problematiku obou oblastí vzdělávání.
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní
zprávu k 30. září 2020.
Rada NAÚ dále požaduje předložit
kontrolní zprávu o publikační činnosti
vyučujících předmětů z oblasti filologie
(v rozsahu
přílohy
C-I
žádosti
o akreditaci) a jejich zapojení do
řešených projektů. Rada NAÚ požaduje
předložit kontrolní zprávu k 31. prosinci
2022.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

37

ŠKODA AUTO VYSOKÁ
ŠKOLA o.p.s.

746/2019

Průmyslový management

akred. prof.

Bc.

P

3,5

Ekonomické
obory 67 %,
Strojírenství,
technologie a
materiály 33 %

Poznámka: Rada doporučuje věnovat
pozornost rozvoji publikační činnosti
vyučujících, včetně těch, kteří nejsou
garanty studijních předmětů profilujícího
základu.

Ad 1) 10 let

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

Technická univerzita v
Liberci – Fakulta
přírodovědně-humanitní
a pedagogická
Poznámka: Rada NAÚ doporučuje
věnovat pozornost rozvoji publikační
činnosti vyučujících v renomovaných
recenzovaných časopisech.

747/2019

748/2019

Historická a muzeologická
studia

Historie

akred. akad.

akred. akad.

Bc.

P

NMgr. P

3

2

Historické vědy

Historické vědy

Ad 1) 10 let

Ad 1) 10 let

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 31. prosinci 2021.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Poznámka: Rada NAÚ doporučuje
věnovat pozornost rozvoji publikační
činnosti vyučujících v renomovaných
recenzovaných časopisech a získávání
externích výzkumných grantů a projektů.
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní
zprávu o publikační činnosti vyučujících
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti
o akreditaci),
řešených
externích
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vědeckých a výzkumných grantech
a projektech řešených na pracovišti
(v rozsahu
příloh
C-II
žádosti
o akreditaci) a o zařazení odborných
studijních předmětů uskutečňovaných
v cizím jazyce. Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy
k 31. prosinci 2022.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Poznámka: Rada NAÚ doporučuje
věnovat pozornost rozvoji publikační
činnosti vyučujících v renomovaných
recenzovaných časopisech.

749/2019

Učitelství pro mateřské školy

akred. akad.

Bc.

P

3

Učitelství

Ad 1) 10 let

Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní
zprávu o personálním zabezpečení,
kvalifikačním
růstu
(tj.
zejména
o habilitačních
řízeních
mladších
vyučujících)
a publikační
činnosti
vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ dále
požaduje v rámci předkládané kontrolní
zprávy doložit aktualizaci studijní
literatury (v rozsahu přílohy B-III žádosti
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy
k 31. prosinci 2022.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Univerzita Hradec
Králové – Pedagogická
fakulta

648/2019

Cizí jazyky pro cestovní ruch
– anglický jazyk

akred. akad.

Bc.

P

3
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Filologie

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.
Studijní program je slabě personálně
zabezpečen,
věková
struktura
personálního
zabezpečení
není
dostačující. Někteří pracovníci včetně
garantky studijního programu vykazují
nízkou úroveň publikační činnosti. Tvůrčí
činnost vyučujících je v současné době

zaměřena spíše na výstupy ve sbornících
či výstupy vydané v rámci nakladatelství
vysoké školy. Do budoucna je nutné se
více zaměřovat také na tuzemské
i zahraniční
recenzované
odborné
časopisy.
Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení a publikační a další tvůrčí
činnosti vyučujících včetně garantky
studijního programu (v rozsahu příloh
B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada
NAÚ požaduje předložení uvedené
kontrolní zprávy k 31. říjnu 2022.

649/2019

Cizí jazyky pro cestovní ruch
– francouzský jazyk

akred. akad.

Bc.

P

3

Filologie

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

P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Stručné zdůvodnění: Vysoká škola
neskýtá dostatečné záruky řádného
personálního zabezpečení a rozvoje
studijního programu na dobu 10 let.
Studijní program je slabě personálně
zabezpečen.
Věková
struktura
personálního
zabezpečení
není
dostačující. Někteří pracovníci včetně
garantky studijního programu vykazují
nízkou úroveň publikační činnosti. Tvůrčí
činnost vyučujících je v současné době
zaměřena spíše na výstupy ve sbornících
či výstupy vydané v rámci nakladatelství
vysoké školy Do budoucna je nutné se
více zaměřovat také na tuzemské
i zahraniční
recenzované
odborné
časopisy.
Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení a publikační a další tvůrčí
činnosti vyučujících včetně garantky
studijního programu (v rozsahu příloh BIIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ
požaduje předložení uvedené kontrolní
zprávy k 31. říjnu 2022.
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
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650/2019

Cizí jazyky pro cestovní ruch
– německý jazyk

akred. akad.

Bc.

P

3

Filologie

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.
Studijní program je slabě personálně
zabezpečen.
Věková
struktura
personálního
zabezpečení
není
dostačující. Někteří pracovníci vykazují
nízkou úroveň publikační činnosti. Tvůrčí
činnost vyučujících je v současné době
zaměřena spíše na výstupy ve sbornících
či výstupy vydané v rámci nakladatelství
vysoké školy. Do budoucna je nutné se
více zaměřovat také na tuzemské
i zahraniční
recenzované
odborné
časopisy.
Tři
základní
teoretické
předměty profilujícího základu jsou na
přechodnou dobu zajištěny dvěma
vyučujícími bez plného pracovního
úvazku.
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). V rámci
této kontrolní zprávy Rada NAÚ dále
požaduje předložit informace o avizované
úpravě v garanci základních teoretických
předmětů profilujícího základu. Rada
NAÚ požaduje předložení uvedené
kontrolní zprávy k 31. říjnu 2022.

651/2019

Cizí jazyky pro cestovní ruch
– ruský jazyk

akred. akad.

Bc.

P

3
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Filologie

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

P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Stručné zdůvodnění: Vysoká škola
neskýtá dostatečné záruky řádného
personálního zabezpečení a rozvoje
studijního programu na dobu 10 let.
Věková
struktura
personálního
zabezpečení není dostačující. Někteří
pracovníci vykazují nízkou úroveň
publikační činnosti. Tvůrčí činnost
vyučujících je v současné době
zaměřena spíše na výstupy ve sbornících
či výstupy vydané v rámci nakladatelství
vysoké školy Do budoucna je nutné se

více zaměřovat také na
i zahraniční
recenzované
časopisy.

tuzemské
odborné

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 požaduje předložení uvedené
kontrolní zprávy k 31. říjnu 2022.
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně – Fakulta
aplikované informatiky
757/2019

Automatické řízení a
informatika

akred.

Dr.

K, P

4

Kybernetika

Ad 1) 10 let

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

758/2019

Automatic Control and
Informatics

akred.

Dr.

K, P

4

Kybernetika

Ad 1) 10 let

dtto

759/2019

Bezpečnostní technologie,
systémy a management

akred. akad.

NMgr. K, P

2

Bezpečnostní
obory

Ad 1) 10 let

Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložení
kontrolní
zprávy
o personálním zabezpečení a tvůrčí
činnosti vyučujících a o řešených
souvisejících
externích
vědeckých
grantech a projektech (v rozsahu příloh
B-IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci).
Rada NAÚ požaduje předložení uvedené
kontrolní zprávy k 31. prosinci 2024.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

760/2019

Security Technologies,
Systems and Management

761/2019

Bezpečnostní technologie,
systémy a management

akred. akad.

akred. akad.

NMgr. P

Bc.

K, P

2

Bezpečnostní
obory

3

Bezpečnostní
obory
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Ad 1) 10 let

dtto

Ad 1) 10 let

Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložení
kontrolní
zprávy
o personálním zabezpečení a tvůrčí
činnosti vyučujících a o řešených
souvisejících
externích
vědeckých

grantech a projektech (v rozsahu příloh
B-IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci).
Rada NAÚ požaduje předložení uvedené
kontrolní zprávy k 31. prosinci 2024.
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

762/2019

Informační technologie

akred.

Dr.

K, P

4

Informatika

Ad 1) 10 let

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

763/2019

Information Technologies

akred.

Dr.

K, P

4

Informatika

Ad 1) 10 let

dtto

548/2019

Informační technologie v
administrativě

akred. akad.

Bc.

P

3

Ekonomické
obory 35 %,
Informatika 65 %

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.
V publikační činnosti řady vyučujících
včetně garanta studijního programu chybí
publikace
v renomovaných
recenzovaných
časopisech.
Nedostatečné je rovněž jejich zapojení
do vědeckých a výzkumných projektů.
Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení
studijního
programu
a publikační
činnosti
vyučujících,
zejména s ohledem na publikace
v renomovaných časopisech (v rozsahu
příloh B-IIa a C-I 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

Vysoká škola logistiky,
o.p.s.

668/2019

Logistika

akred. prof.

Bc.

K, P

3
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Doprava

Ad 1) 5 let
podle § 80
odst. 1

Stručné odůvodnění: Vysoká škola
neskýtá dostatečné záruky řádného
personálního zabezpečení a rozvoje
studijního programu na dobu 10 let.
Věková
struktura
personálního

písm. c)
ZVŠ

zabezpečení není dostačující. Publikační
činnost není zcela uspokojivá, převažují
články ve sbornících konferencí (často
lokálního
významu)
a
u
řady
akademických pracovníků zcela chybí
články v respektovaných vědeckých
časopisech. Kvalita i kvantita výsledků
tvůrčí činnosti akademických pracovníků
není uspokojivá. Podpůrným důvodem je
nižší míra tvůrčí činnosti vysoké školy
vztahující se ke studijnímu programu,
zejména
v oblasti
aplikovaného
výzkumu.
Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení
studijního
programu
a o tvůrčí, případně vědecké činnosti
vysoké školy (v rozsahu příloh B-IIa, C-I
a C-II žádosti o akreditaci). Součástí
požadované kontrolní zprávy má byt
i informace o zabezpečení kombinované
formy studia (kompletní sada studijních
opor pro všechny ročníky studia). V rámci
této kontrolní zprávy Rada NAÚ dále
požaduje předložit informace o ukončení
vzdělávací
činnosti
v
původně
akreditovaném bakalářském studijním
programu.
Rada
NAÚ
požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy
k 31. prosinci 2021.
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Vysoká škola obchodní a
hotelová s.r.o.

551/2019

Management hotelnictví a
cestovního ruchu

akred. prof.

Bc.

K, P

3
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Ekonomické
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.
Publikační činnost vyučujících a garantů
studijních předmětů profilujícího základu,
včetně garanta studijního programu,
souvisí
s
jimi
zabezpečovanými
studijními předměty spíše jen okrajově.

Rovněž publikační činnost ve vztahu
k zaměření studijního programu je slabá,
chybí
publikace
v uznávaných
renomovaných
recenzovaných
časopisech zařazených do databází typu
WOS nebo Scopus.
Poznámka: Rada NAÚ upozorňuje, že je
třeba věnovat zvýšenou pozornost
úpravě studijních opor pro kombinovanou
formu studia tak, aby umožňovaly
nahradit studentům účast na přímé
výuce. V současné době mají spíše
charakter skript. Rada NAÚ dále
doporučuje zohlednit připomínky ke
skladbě studijních předmětů uvedené
v zápise z jednání hodnoticí komise.
Rada
NAÚ
požaduje
předložit
k 30. červnu 2020 ucelenou sadu
studijních opor pro kombinovanou formu
studia, které umožní studentům nahradit
účast na přímé výuce.
Rada NAÚ dále požaduje předložit
kontrolní
zprávu
o
personálním
zabezpečení a publikační činnosti
vyučujících
související
s jimi
zajišťovanými
studijními
předměty
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti
o akreditaci),
přičemž
u garanta
základních
teoretických
předmětů
profilujícího základu by mělo jít
o publikační činnost v renomovaných
recenzovaných časopisech zařazených
do světových databází. Rada NAÚ dále
požaduje v rámci kontrolní zprávy
předložit informace o provedených
úpravách studijního plánu. 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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Vysoké učení technické v
Brně – Fakulta
elektrotechnická a
komunikačních
technologií
767/2019

Kybernetika, automatizace a
měření

akred. akad.

NMgr. P

2

Elektrotechnika
24 %,
Kybernetika
76 %

Ad 1) 10 let

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

Vysoké učení technické v
Brně – Fakulta chemická

768/2019

Environmentální chemie,
bezpečnost a management

akred. prof.

Bc.

K, P

3

Biologie,
ekologie a životní
Ad 1) 10 let
prostředí 30 %,
Chemie 70 %

Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložit kontrolní zprávu, ve které
vysoká
škola
doloží
zahájení
habilitačního řízení u garantky studijního
programu a doplní údaje o habilitačních
nebo
jmenovacích
řízeních
v přílohách C-I žádosti o akreditaci. Rada
NAÚ dále požaduje předložit údaje
o personálním zabezpečení studijního
programu, včetně zajištění profilujících
předmětů garanty z řad akademických
pracovníků vysoké školy (tj. pracovníků,
kteří mají na vysoké škole pracovní
poměr, nikoliv dohodu o práci konanou
mimo pracovní poměr). Rada NAÚ dále
požaduje v rámci kontrolní zprávy
předložit strategii personálního rozvoje
studijního programu vzhledem k věkové
struktuře klíčových vyučujících. Rada
NAÚ požaduje předložení uvedené
kontrolní zprávy k 31. srpnu 2020.
P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Západočeská univerzita v
Plzni – Fakulta
pedagogická
771/2019

Tělesná výchova se
zaměřením na vzdělávání

akred. akad.

Bc.

P

3
46

Učitelství

ad 1) 10 let

Poznámka:
Rada
NAÚ
požaduje
předložení kontrolní zprávy o aktualizaci
studijní literatury (v rozsahu přílohy B-III
žádosti o akreditaci) k 31. prosinci 2020.

Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní
zprávy o personálním zabezpečení,
publikační činnosti a o související tvůrčí
činnosti řešené na pracovišti (v rozsahu
příloh B-IIa, C-I a C-II žádosti
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje
předložení uvedené kontrolní zprávy
k 31. prosinci 2022.
P: 11 K: 6 Pro: 11 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

Česká zemědělská univerzita v
Praze

777/2019

Provozně ekonomická fakulta

H

Systémové
inženýrství a
informatika

Informatika

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložení
kontrolní zprávy o kvalifikačním růstu
akademických pracovníků v oboru řízení
a o průběhu a závěrech habilitačních
ad 1) 10 let a jmenovacích
řízení
proběhlých
na
pracovišti k 31. prosinci 2022.
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
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778/2019

Provozně ekonomická fakulta

P

Stručné odůvodnění: Věková struktura
akademických pracovníků zajišťujících obor
jmenovacího řízení nedává záruky zajištění
oboru na dobu 10 let. Na pracovišti není
zřejmá perspektiva posílení oboru novými
pracovníky jmenovanými profesorem z řad
současných habilitovaných pracovníků.

Systémové
inženýrství a
informatika

Informatika

Ad 1) 5 let

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložení
kontrolní zprávy o kvalifikačním růstu
akademických pracovníků v oboru řízení
a o průběhu a závěrech habilitačních
a jmenovacích
řízení
proběhlých
na
pracovišti k 31. prosinci 2022.
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Masarykova univerzita
864/2019

Lékařská fakulta

H, P

Anatomie, histologie
a embryologie

Všeobecné lékařství
a zubní lékařství

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

865/2019

Lékařská fakulta

H, P

Dermatovenerologie

Všeobecné lékařství
a zubní lékařství

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

868/2019

Přírodovědecká fakulta

H, P

Teoretická fyzika a
astrofyzika

Fyzika

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

H, P

Environmentální
geografie

Biologie, ekologie a
životní prostředí,
Vědy o zemi

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

Ostravská univerzita
869/2019

Přírodovědecká fakulta

Stručné odůvodnění: Věková struktura
akademických pracovníků zajišťujících obor
habilitačního a jmenovacího řízení nedává
záruky zajištění oboru na dobu 10 let.

781/2019

Přírodovědecká fakulta

H, P

Politická a
geografie

kulturní Politické vědy, Vědy o
Ad 1) 5 let
Zemi
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Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložení
kontrolní zprávy o kvalifikačním růstu
akademických pracovníků v oboru řízení
a o průběhu a závěrech habilitačních
a jmenovacích
řízení
proběhlých
na
pracovišti k 31. prosinci 2022.

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

Univerzita Karlova

783/2019

784/2019

785/2019

786/2019

Fakulta sociálních věd

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Plzni

H, P

H, P

H

H, P

Moderní dějiny

Gynekologie a
porodnictví

Historické vědy

Všeobecné lékařství
a zubní lékařství

Všeobecné lékařství
a zubní lékařství

Pediatrie

Všeobecné lékařství
a zubní lékařství

Pediatrie

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložení
kontrolní zprávy o kvalifikačním růstu
akademických pracovníků v oboru řízení
Ad 1) 10 let a o průběhu a závěrech jmenovacích řízení
proběhlých na pracovišti k 31. prosinci 2022.

Ad 1) 5 let

Ad 1) 5 let

Ad 1) 5 let

P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Stručné
zdůvodnění:
Personální
zabezpečení
oboru
akademickými
pracovníky nedává záruky zajištění oboru
jmenovacího řízení na dobu 10 let.
Akademický pracovník, který má obor
zajišťovat do budoucna, v současné době
nevykazuje odpovídající publikační činnost,
která by dávala perspektivu jeho úspěšného
habilitačního řízení.
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Stručné zdůvodnění: Věková struktura
akademických pracovníků zajišťujících obor
habilitačního řízení nedává záruky zajištění
oboru na dobu 10 let.
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Stručné zdůvodnění: Věková struktura
akademických pracovníků zajišťujících obor
habilitačního a zejména jmenovacího řízení
nedává záruky zajištění oboru na dobu 10 let.
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Univerzita Pardubice
792/2019

Fakulta chemicko-technologická

H, P

Environmentální
chemie a inženýrství
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Chemie

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

Vysoká škola ekonomická v Praze

793/2019

Fakulta financí a účetnictví

H, P

Účetnictví a finanční
řízení

Ekonomické obory

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložení
kontrolní zprávy o vědecké, výzkumné
a publikační
činnosti
akademických
pracovníků v renomovaných recenzovaných
včetně
odpovídajícího
Ad 1) 10 let časopisech
mezinárodního
rozměru
této
činnosti
k 31. prosinci 2022.
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
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▪

Usnesení č. 803/2019:
Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 630/2019 vydané na zasedání č. 9/2019 konaném dne 26. září
2019, kterým neudělila akreditaci bakalářskému akademicky zaměřenému studijnímu programu
Výtvarné umění se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování
ART & DESIGN INSTITUTEM, s.r.o.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 804/2019:
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 ART
& DESIGN INSTITUTU, s.r.o., ze dne 29. listopadu 2018 o udělení akreditace bakalářskému
akademicky zaměřenému studijnímu programu Výtvarné umění se standardní dobou studia
3 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování ART & DESIGN INSTITUTEM, s.r.o.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 805/2019:
Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 631/2019, vydané na zasedání č. 9/2019 konaném dne 26. září
2019, kterým neudělila akreditaci bakalářskému akademicky zaměřenému studijnímu programu
Fine Arts se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování ART
& DESIGN INSTITUTEM, s.r.o.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 806/2019:
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 ART
& DESIGN INSTITUTU, s.r.o., ze dne 29. listopadu 2018 o udělení akreditace bakalářskému
akademicky zaměřenému studijnímu programu Fine Arts se standardní dobou studia 3 roky,
formou studia prezenční, pro uskutečňování ART & DESIGN INSTITUTEM, s.r.o.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 801/2019:
Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 613/2019 vydané na zasedání č. 8/2019 konaném dne
29. srpna 2019, kterým neudělila akreditaci řízení ke jmenování profesorem v oboru
Potravinářská chemie pro uskutečňování Fakultou chemickou Vysokého učení technického
v Brně.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 802/2019:
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 Vysokého
učení technického v Brně, ze dne 4. března 2019 o udělení akreditace řízení ke jmenování
51

profesorem v oboru Potravinářská chemie pro uskutečňování Fakultou chemickou Vysokého
učení technického v Brně.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.
▪

Usnesení č. 795/2019:
Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 461/2019 vydané na zasedání č. 7/2019 konaném dne
18. července 2019, kterým neudělila akreditaci bakalářskému akademicky zaměřenému
studijnímu programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky,
formou studia kombinovanou, pro uskutečňování Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity
v Plzni.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 796/2019:
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 Západočeské
univerzity v Plzni, ze dne 5. prosince 2018 o udělení akreditace bakalářskému akademicky
zaměřenému studijnímu programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia kombinovanou, pro uskutečňování Fakultou pří pedagogickou
Západočeské univerzity v Plzni.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 797/2019:
Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 466/2019 vydané na zasedání č. 7/2019 konaném dne
18. července 2019, kterým neudělila akreditaci bakalářskému akademicky zaměřenému
studijnímu programu Informatika se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou studia 3 roky,
formou studia kombinovanou, pro uskutečňování Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity
v Plzni.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 798/2019:
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 Západočeské
univerzity v Plzni, ze dne 5. prosince 2018 o udělení akreditace bakalářskému akademicky
zaměřenému studijnímu programu Informatika se zaměřením na vzdělávání se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia kombinovanou, pro uskutečňování Fakultou pří pedagogickou
Západočeské univerzity v Plzni.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 799/2019:
Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 470/2019 vydané na zasedání č. 7/2019 konaném dne
18. července 2019, kterým neudělila akreditaci bakalářskému akademicky zaměřenému
studijnímu programu Učitelství pro mateřské školy se standardní dobou studia 3 roky, formou
studia kombinovanou, pro uskutečňování Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni.
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P: 10
K: 6
Schváleno.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

▪

Usnesení č. 800/2019:
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 Západočeské
univerzity v Plzni, ze dne 5. prosince 2018 o udělení akreditace bakalářskému akademicky
zaměřenému studijnímu programu Učitelství pro mateřské školy se standardní dobou studia 3
roky, formou studia kombinovanou, pro uskutečňování Fakultou pří pedagogickou Západočeské
univerzity v Plzni.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 807/2019:
Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 652/2019, vydané na zasedání č. 9/2019 konaném dne 26. září
2019, kterým neudělila akreditaci bakalářskému akademicky zaměřenému studijnímu programu
Grafická tvorba – multimédia se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro
uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 808/2019:
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, ze dne 28. února 2018 o udělení akreditace bakalářskému akademicky
zaměřenému studijnímu programu Grafická tvorba – multimédia se standardní dobou studia
3 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 809/2019:
Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 653/2019, vydané na zasedání 9/2019 konaném dne 26. září
2019, kterým neudělila akreditaci bakalářskému akademicky zaměřenému studijnímu programu
Graphics design – Multimedia se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro
uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.
P: 10
K: 6 Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno.

▪

Usnesení č. 810/2019:
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, ze dne 28. února 2018 o udělení akreditace bakalářskému akademicky
zaměřenému studijnímu programu Graphics design – Multimedia se standardní dobou studia
3 roky, formou studia prezenční, pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové.
53

P: 10
K: 6
Schváleno.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0
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