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Zápis z 12. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu  

konaného dne 19. prosince 2019 

 

 

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

prof. Libor Grubhoffer, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, prof. Petr Noskievič, 

doc. Tomáš Pavelka, prof. Jaroslav Petr, prof. Eva Šmelová, Radek Špicar, M. Phil., 

prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr, Mgr. Michal Zima  

Omluven: prof. Dušan Lužný  

Hosté: Za Kancelář NAÚ: Bc. Filip Devera, Jan Dvořák, Mgr. Martina Kahánková, PhDr. 

Petr Novák, PhDr. Jana Pištorová, PhDr. Jiří Smrčka, 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 dvanáctém 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 o změnách v akreditovaných činnostech 

4. Seznam hodnotitelů 

5. Různé 

 

▪ Usnesení č. 903/2019: 

Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání. 

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

Schváleno. 

 

 

Ad 2     Správní řízení 

 

Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ JUDr. Barančík. 

 

Rada NAÚ projednala 89 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, 

• Anglo-americká vysoká škola, z.ú., 

• 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, 

• Slezská univerzita v Opavě, 

• Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., 

• Technická univerzita v Liberci, 

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 

• Univerzita Karlova,  

• Univerzita obrany v Brně, 

• Univerzita Palackého v Olomouci, 

• Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

• Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 

• Vysoká škola finanční a správní, a.s., 

• Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,  

• Vysoká škola zdravotnická, o.p.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. 993/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Mendelova univerzita 
v Brně,  
Agronomická fakulta 

Zemědělské 
inženýrství 

Bc. Agrobyznys 12-18 
(10-17) 

personální zabezpečení 
ekonomických předmětů včetně 
tvůrčí činnosti garanta studijního 
oboru (obdobně dle standardů 
pro garanty studijních programů 
na základě platných Standardů 
pro akreditace) a garantů 
předmětů (v rozsahu přílohy      
B-IIa a C-I žádosti o akreditaci) 
a témata kvalifikačních prací 
(12-18 vyžádána kontrolní 
zpráva o odstranění nedostatků 
v tvůrčí činnosti garanta 
studijního programu s jeho 
studijním oborem /v rozsahu 
přílohy C-I žádosti o akreditaci/. 
Publikační činnost garanta 
studijního programu s jeho 
studijním oborem se zaměřovala 
na problematiku biologických 
paliv a neměla tak přesah do 
oblasti ekonomie) 

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. 
Garant studijního programu publikuje v oblasti mechanizace 
zemědělství. v oblasti logistiky nevykazuje tvůrčí činnost. 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 
31. prosince 2020. 
 

Mendelova univerzita 
v Brně,  
Agronomická fakulta 

Zemědělské 
inženýrství 

NMgr. Agrobyznys 12-18 
(10-17) 

personální zabezpečení 
ekonomických předmětů včetně 
tvůrčí činnosti garanta studijního 
oboru (obdobně dle standardů 
pro garanty studijních programů 
na základě platných Standardů 
pro akreditace) a garantů 
předmětů (v rozsahu přílohy       
B-IIa a C-I žádosti o akreditaci), 
témata kvalifikačních prací, 
zhodnocení souladu mezi 
profilem absolventa a obsahem 
studijního plánu a aktuální 

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. 
Garant studijního programu publikuje v oblasti chovu malých 
přežvýkavců pro produkci mléka. Za poslední dva roky 
nevykazuje žádné publikace související se studijním programem 
a jeho oborem. Za zbývající tři roky předmětného období 
vykazuje v souvislosti se studijním programem a jeho oborem 
pouze publikace nižší kvality. 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 31. prosince 2020. 
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výzkumná a vědecká činnost 
(v rozsahu přílohy C-II žádosti 
o akreditaci) (12-18 vyžádána 
kontrolní zpráva o odstranění 
nedostatků v tvůrčí činnosti 
garanta studijního programu 
s jeho studijním oborem 
/v rozsahu přílohy C-I žádosti 
o akreditaci/. Publikační činnost 
garanta studijního programu 
s jeho studijním oborem se 
zaměřovala na problematiku 
produkce mléka ovcí a koz 
a neměla tak přesah do oblasti 
ekonomie. Publikační činnost 
garanta byla navíc 
nedostatečná) 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 994/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

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

Bezpečnostní 
management 

Bc.  05-19 údaje o aktuálních počtech 
studentů ve studijním programu 
po jednotlivých ročnících 
a rozvrhy pro daný semestr na 
obou detašovaných pracovištích 
v obou formách studia 
i s uvedením vyučujících, kteří 
zde budou výuku zajišťovat 

S ohledem na skutečnost, že uskutečňování studijního programu 
nebylo dosud zahájeno a plánuje se až od akademického roku 
2020/21, Rada NAÚ souhlasí s posunem termínu pro předložení 
kontrolní zprávy k 31. říjnu 2020 a k 31. říjnu 2021. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 995/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 
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KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Jihočeská univerzita 
v Českých 
Budějovicích, 
Přírodovědecká fakulta 

Biological Chemistry Bc.  12-18 úprava obsahu státních 
závěrečných zkoušek, anotací 
jednotlivých studijních předmětů 
a aktualizace studijní literatury 
(v rozsahu příloh B-IIa a B-III 
žádosti o akreditaci) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Ostravská univerzita, 
Filozofická fakulta 

Sociologie Bc.  10-18 publikační činnost garanta 
studijního programu a dalších 
vyučujících v návaznosti na 
studijní předměty, jež budou 
zajišťovat (v rozsahu příloh B-IIa 
a C-I žádosti o akreditaci), 
a plánovaná změna koncepce 
studijního programu (jakým 
způsobem došlo k jeho 
vyprofilování a většímu 
tematickému sevření, k posílení 
metodologie a výuky metodik 
sociologického výzkumu 
a k propojení odborné profilace, 
tvůrčího výkonu a vyučovaných 
předmětů u jednotlivých 
vyučujících) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje 
věnovat nadále zvýšenou pozornost publikační činnosti garanta 
studijního programu. 

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

Forenzní analýza 
a analýza potravin 

Bc.  03-19 
(07-18) 

zajištění externích odborníků 
z praxe s odpovídající tvůrčí 
činností pro výuku základního 
teoretického studijního 
předmětu profilujícího základu 
Úvod do kriminalistiky 
a studijního předmětu 
profilujícího základu Základy 
práva (03-19 vyžádána kontrolní 
zpráva o odstranění nedostatků 
v personálním zabezpečení 
základního teoretického 
studijního předmětu profilujícího 
základu Úvod do kriminalistiky 
a studijního předmětu 
profilujícího základu Základy 
práva) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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Vysoká škola kreativní 
komunikace, s. r. o. 

Vizuální a literární 
umění 

Bc. Vizuální tvorba 12-18 
(08-18, 
04-18, 
01-16)  
 

personální zabezpečení 
studijního oboru (12-18 
vyžádána nová kontrolní zpráva 
obsahující konkrétní přehled 
studijních předmětů, které mají 
vliv na profil absolventa, resp. 
vstupují do státní závěrečné 
zkoušky a to včetně jejich 
personálního zabezpečení,     
08-18 vyžádáno doplnění 
o přesný přehled všech aktuálně 
platných pracovněprávních 
vztahů vyučujících uvedených 
v zaslané příloze B-IIa žádosti 
o akreditace a to včetně délky 
jejich trvání, 04-18 vyžádáno 
doplnění o aktuální a platné 
údaje o personálním 
zabezpečení /údaje uváděné 
v kontrolní zprávě neodpovídaly 
údajům v databázi REDOP/. 
Dále vyžádáno upřesnění, který 
z vyučujících uvedených 
kontrolní zprávě vykonává funkci 
garanta studijního programu, 
resp. studijního oboru)  

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Vysoká škola kreativní 
komunikace, s. r. o. 

Vizuální a literární 
umění 

Bc. Vizuální tvorba 03-19 
(10-18, 
04-18, 
01-16) 

personální zabezpečení 
studijního oboru (03-19 
vyžádáno doplnění o údaje 
o personálním zabezpečení 
studijního programu s jeho 
studijním oborem tak, aby 
zachycovala stav personálního 
zabezpečení k 30. září 2019; 
10-18 vyžádáno přepracování 
kontrolní zprávy tak, aby ze 
studijního plánu bylo zřejmé, 
které ze studijních předmětů 
jsou profilující teoretické 
předměty /tj. studijní předměty, 
které mají vliv na profil 
absolventa/ a které studijní 
předměty vstupují do státní 
závěrečné zkoušky; 04-18 
vyžádáno doplnění o aktuální 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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a platné údaje o personálním 
zabezpečení /údaje uváděné 
v kontrolní zprávě neodpovídaly 
údajům v databázi REDOP/. 
Rada NAÚ dále žádala 
o upřesnění, který z vyučujících 
uvedených kontrolní zprávě 
vykonává funkci garanta 
studijního programu, resp. 
studijního oboru) 

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

Bankovnictví, 
Banking, 
Bankovskoje dielo 

Bc. Bankovní 
management, 
Banking 
Management, 
Bankovskij 
menedžment 

07-19 
(03-19, 
10-18) 

změna garanta studijního oboru 
(07-19 vyžádána kontrolní 
zpráva o odstranění nedostatků 
v garanci studijního programu 
s jeho studijním oborem. 
Publikační a další tvůrčí činnost 
nového garanta byla velmi 
slabá. Nový garant 
v předložených materiálech 
nevykazoval za poslední čtyři 
roky žádnou publikační činnost. 
Jeho publikační činnost tak 
neodpovídala požadavkům 
Standardů; 03-19 vyžádáno 
doplnění o aktuální údaje 
o osobě nového garanta 
studijního oboru; 10-18 
vyžádána kontrolní zpráva 
o odstranění nedostatků 
v garanci studijního oboru/. 
Nová garantka vykazovala 
nedostatečnou publikační 
činnost. v její publikační činnosti 
zejména zcela absentovala 
publikační činnost v časopisech 
zařazených do databáze Scopus 
či v impaktovaných časopisech)  

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje 
věnovat nadále zvýšenou pozornost publikační činnosti garantky 
studijního programu, zejména pokud jde o uznávané typy 
výstupů (články v impaktovaných časopisech a časopisech 
zařazených do databáze Scopus). 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 996/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 
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KONTROLNÍ ZPRÁVY – HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ a ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

Vysoká škola/Fakulta Obor TYP Vyžád. Obsah Závěry NAÚ 

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta strojní 

Aplikovaná mechanika H, P 07-19 úprava vnitřní normy Fakulty 
strojní FS_PKP_10_001 verze: 
F tak, aby odpovídala zákonu 
o vysokých školách. Dle vnitřní 
normy FS_PKP_10_001 verze: 
F byla podmínkou pro zahájení 
habilitačního řízení 5 let, pro 
zahájení řízení jmenování 
profesorem 10 let spolupráce 
s Fakultou strojní, což je 
v rozporu se zákonem 
o vysokých školách. Možnost 
habilitace a řízení ke jmenování 
profesorem by měla být dána 
i externistům splňujícím odborné 
předpoklady 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta strojní 

Energetické stroje a zařízení H 07-19 úprava vnitřní normy Fakulty 
strojní FS_PKP_10_001 verze: 
F tak, aby odpovídala zákonu 
o vysokých školách. Dle vnitřní 
normy FS_PKP_10_001 verze: 
F byla podmínkou pro zahájení 
habilitačního řízení 5 let, pro 
zahájení řízení jmenování 
profesorem 10 let spolupráce 
s Fakultou strojní, což je 
v rozporu se zákonem 
o vysokých školách. Možnost 
habilitace a řízení ke jmenování 
profesorem by měla být dána 
i externistům splňujícím odborné 
předpoklady 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta strojní 

Energetické stroje a zařízení P 07-19 úprava vnitřní normy Fakulty 
strojní FS_PKP_10_001 verze: 
F tak, aby odpovídala zákonu 
o vysokých školách. Dle vnitřní 
normy FS_PKP_10_001 verze: 
F byla podmínkou pro zahájení 
habilitačního řízení 5 let, pro 
zahájení řízení jmenování 
profesorem 10 let spolupráce 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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s Fakultou strojní, což je 
v rozporu se zákonem 
o vysokých školách. Možnost 
habilitace a řízení ke jmenování 
profesorem by měla být dána 
i externistům splňujícím odborné 
předpoklady 

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta strojní 

Konstrukční a procesní 
inženýrství 

H, P 07-19 úprava vnitřní normy Fakulty 
strojní FS_PKP_10_001 verze: 
F tak, aby odpovídala zákonu 
o vysokých školách. Dle vnitřní 
normy FS_PKP_10_001 verze: 
F byla podmínkou pro zahájení 
habilitačního řízení 5 let, pro 
zahájení řízení jmenování 
profesorem 10 let spolupráce 
s Fakultou strojní, což je 
v rozporu se zákonem 
o vysokých školách. Možnost 
habilitace a řízení ke jmenování 
profesorem by měla být dána 
i externistům splňujícím odborné 
předpoklady 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta strojní 

Řízení strojů a procesů H, P 07-19 úprava vnitřní normy Fakulty 
strojní FS_PKP_10_001 verze: 
F tak, aby odpovídala zákonu 
o vysokých školách. Dle vnitřní 
normy FS_PKP_10_001 verze: 
F byla podmínkou pro zahájení 
habilitačního řízení 5 let, pro 
zahájení řízení jmenování 
profesorem 10 let spolupráce 
s Fakultou strojní, což je 
v rozporu se zákonem 
o vysokých školách. Možnost 
habilitace a řízení ke jmenování 
profesorem by měla být dána 
i externistům splňujícím odborné 
předpoklady 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta strojní 

Strojírenská technologie H, P 07-19 úprava vnitřní normy Fakulty 
strojní FS_PKP_10_001 verze: 
F tak, aby odpovídala zákonu 
o vysokých školách. Dle vnitřní 
normy FS_PKP_10_001 verze: 
F byla podmínkou pro zahájení 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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habilitačního řízení 5 let, pro 
zahájení řízení jmenování 
profesorem 10 let spolupráce 
s Fakultou strojní, což je 
v rozporu se zákonem 
o vysokých školách. Možnost 
habilitace a řízení ke jmenování 
profesorem by měla být dána 
i externistům splňujícím odborné 
předpoklady 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 997/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE o ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 
Fakulta informatiky 
a statistiky 

Kvantitativní metody 
v ekonomice, 
Quantitative Methods 
in Economics 

Dr.  Ekonometrie a operační 
výzkum,  
Econometrics and Operation 
Research 

změna ve složení oborové rady 3letý DSP 
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o podrobné údaje o nově 
jmenovaných členech oborové rady (v rozsahu přílohy C-I žádosti 
o akreditaci) do 29. února 2020. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 
Fakulta informatiky 
a statistiky 

Kvantitativní metody 
v ekonomice, 
Quantitative Methods 
in Economics 

Dr.  Ekonometrie a operační 
výzkum,  
Econometrics and Operation 
Research 

změna ve složení oborové rady 4letý DSP 
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o podrobné údaje o nově 
jmenovaných členech oborové rady (v rozsahu přílohy C-I žádosti 
o akreditaci) do 29. února 2020. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 
Fakulta informatiky 
a statistiky 

Kvantitativní metody 
v ekonomice, 
Quantitative Methods 
in Economics 

Dr.  Statistika,  
Statistics 

změna ve složení oborové rady 3letý DSP 
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o podrobné údaje o nově 
jmenovaných členech oborové rady (v rozsahu přílohy C-I žádosti 
o akreditaci) do 29. února 2020. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 
Fakulta informatiky 
a statistiky 

Kvantitativní metody 
v ekonomice, 
Quantitative Methods 
in Economics 

Dr.  Statistika,  
Statistics 

změna ve složení oborové rady 4letý DSP 
Rada NAÚ žádá o doplnění informace o podrobné údaje o nově 
jmenovaných členech oborové rady (v rozsahu přílohy C-I žádosti 
o akreditaci) do 29. února 2020. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 998/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 
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INFORMACE o ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Vysoká škola podnikání 
a práva, a. s. 

Marketingové 
komunikace 

Bc.  zřízení specializace 
Marketingové komunikace 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace, resp. vyjasnění, zda 
současně s přesunem předmětů mezi součástmi státní 
závěrečné zkoušky došlo i ke změně v profilu absolventa nebo 
zda došlo ke změně ověřovaných profilujících znalostí nebo 
dovedností. Rada NAÚ žádá o uvedené doplnění do 29. února 
2020. 

Vysoká škola podnikání 
a práva, a. s. 

Marketingové 
komunikace 

NMgr.  zřízení specializace 
Marketingové komunikace 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace, resp. vyjasnění, zda 
současně s přesunem předmětů mezi součástmi státní 
závěrečné zkoušky došlo i ke změně v profilu absolventa nebo 
zda došlo ke změně ověřovaných profilujících znalostí nebo 
dovedností. Rada NAÚ žádá o uvedené doplnění do 29. února 
2020. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 999/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE o ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Jihočeská univerzita 
v Českých 
Budějovicích, 
Ekonomická fakulta 

Aplikovaná 
matematika 

Bc. Finanční a pojistná 
matematika 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru (08-19 
vyžádáno doplnění o údaje 
o odborné činnost nové garantky 
v oblasti finanční a pojistné 
matematiky) 

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 souvisí se zaměřením 
studijního programu s jeho studijním oborem pouze okrajově.  

Masarykova univerzita, 
Fakulta sociálních 
studií 

Conflict and 
Democracy Studie 

NMgr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sociálních 
studií 

Politologie Bc.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Fakulta sociálních 
studií 

Politologie NMgr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Filozofická fakulta 

Katalánský jazyk 
a literatura 

Bc.  změna garanta studijního 
programu (09-19 vyžádáno 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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doplnění o údaje o odborném 
působení nového garanta za 
posledních pět let /v rozsahu 
přílohy C-I žádosti o akreditaci/) 

Masarykova univerzita, 
Filozofická fakulta 

Latinská medievistika Dr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Pedagogická fakulta 

Chemie se 
zaměřením na 
vzdělávání 

Bc.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Pedagogická fakulta 

Speciální 
pedagogika, Special 
Education 

Bc.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Pedagogická fakulta 

Speciální 
pedagogika, Special 
Education 

NMgr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Pedagogická fakulta 

Speciální pedagogika 
se zaměřením na 
vzdělávání 

Bc.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Právnická fakulta 

Právo a právní věda Mgr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Masarykova univerzita, 
Právnická fakulta 

Vyšší justiční úředník Bc.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Mendelova univerzita 
v Brně,  
Agronomická fakulta 

Zemědělská 
specializace 

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

Ostravská univerzita, 
Filozofická fakulta 

Španělská filologie NMgr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta 

Filologie NMgr. Latinský jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

informace o projednání kontrolní 
zprávy Radou pro vnitřní 
hodnocení UK 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta 

Filologie NMgr. Nizozemský jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

informace o projednání kontrolní 
zprávy Radou pro vnitřní 
hodnocení UK 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Matematika NMgr. Matematické metody 
informační bezpečnosti 

informace o projednání kontrolní 
zprávy Radou pro vnitřní 
hodnocení UK 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta 

Specializace 
v pedagogice 

Bc. Francouzský jazyk se 
zaměření na vzdělávání 
(dvouoborové) 

informace o projednání kontrolní 
zprávy Radou pro vnitřní 
hodnocení UK 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta 

Specializace 
v pedagogice 

NMgr. Učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů pro 
základní školy a střední školy 
– francouzský jazyk 
(dvouoborové) 

informace o projednání kontrolní 
zprávy Radou pro vnitřní 
hodnocení UK 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 



 
 

13 

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně,  
Fakulta logistiky 
a krizového řízení 

Bezpečnost 
společnosti 

Bc. Řízení environmentálních rizik změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně,  
Fakulta logistiky 
a krizového řízení 

Bezpečnost 
společnosti 

NMgr. Bezpečnost společnosti změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně,  
Fakulta logistiky 
a krizového řízení 

Procesní inženýrství Bc. Ovládání rizik změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 
Fakulta informatiky 
a statistiky 

Aplikovaná 
informatika,  
Applied Informatics 

Dr. Aplikovaná informatika,  
Applied Informatics 

změna ve složení oborové rady 3letý DSP 
Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 
Fakulta informatiky 
a statistiky 

Aplikovaná 
informatika,  
Applied Informatics 

Dr. Aplikovaná informatika,  
Applied Informatics 

změna ve složení oborové rady 4letý DSP 
Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 
Fakulta informatiky 
a statistiky 

Aplikovaná 
informatika,  
Applied Informatics 

Dr. Informatika,  
Informatics 

změna ve složení oborové rady Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
 

Vysoká škola obchodní 
v Praze, o. p. s. 

Provoz a řízení 
letecké dopravy 

Bc.  zřízení specializace Provoz 
a řízení letecké dopravy (09-19 
vyžádáno doplnění, resp. 
vyjasnění, zda současně 
s přesunem předmětů mezi 
součástmi státní závěrečné 
zkoušky došlo i ke změně 
v profilu absolventa nebo zda 
došlo ke změně ověřovaných 
profilujících znalostí nebo 
dovedností) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Ekonomika 
a management 

Bc. Informační technologie 
a management 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí a doporučuje věnovat 
nadále zvýšenou pozornost publikační činnosti garantky 
studijního programu, zejména pokud jde o uznávané typy výstupů 
(články v impaktovaných časopisech a časopisech zařazených do 
databáze Scopus). 

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

Schváleno. 
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▪ Usnesení č. 1000/2019: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE o ZMĚNÁCH – INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE 

Vysoká škola 
Institucionální 

prostředí / oblast 
vzdělávání 

Vyžádání 
informace 

Termín 
předložení 
informace 

Znění požadavku na informaci Závěry NAÚ 

Veterinární 
a farmaceutická univerzita 
Brno 

Institucionální prostředí 03-19 12/2019 

předložit informace obsahující vyhodnocení 
podnětu k podrobnější specifikaci procesů 
týkajících se schvalování studijních programů 
a ukládání nápravných opatření Radou pro 
vnitřní hodnocení Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

P: 8 K: 5  Pro: 8  Proti: 0 Zdržel se: 0  

Schváleno. 



 

Ad 4     Seznam hodnotitelů 

 

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík představil návrh výzvy č. 6/2019 k předkládání návrhů na 

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

 

▪ Usnesení č. 1001/2019: 

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. 6/2019 k předkládání návrhů na zařazení studentů, do Seznamu hodnotitelů. 

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

Schváleno. 

 

Ad 5  Různé 

 

a) Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval členy Rady NAÚ o setkání zástupců NAÚ s 

představiteli reprezentací vysokých škol, na kterém byla diskutována problematika specializací 

zavedených na základě diskuse s vysokými školami v metodickém materiálu NAÚ č. 8/2017 

Doporučené postupy pro přípravu studijních programů pro účely možného členění bakalářských 

a magisterských studijních programů. Setkání se zástupci reprezentací vysokých škol se týkalo 

možností vytváření těchto specializací zejména v doktorských studijních programech. Následně 

proběhla diskuse mezi členy Rady NAÚ k tomuto tématu. Mezi členy nepanoval jednotný názor, 

proto bylo rozhodnuto, že Rada NAÚ přijme konečné stanovisko na svém dalším zasedání. 

 

b) Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval o veřejně prezentované záležitosti týkající se 

vzdělávací činnosti českých vysokých škol v iráckém Erbílu. NAÚ z webové prezentace subjektu 

Czech Academic City zjistil, že v Erbílu mají být realizovány studijní programy několika českých 

vysokých škol, aniž by tyto programy byly pro uskutečňování v Erbílu ze strany NAÚ 

akreditovány. NAÚ nebyl informován ani mu nebyl dán žádný podnět k projednání záměru 

týkajícího se uskutečňování akreditované vzdělávací činnosti na území státu Irák. Takovou 

informaci o vytvoření „poboček“ vzdělávací činnosti bakalářských či magisterských studijních 

programů neobsahovala žádná doposud projednávaná žádost o udělení institucionální akreditace 

ani strategický záměr či sebehodnotící zpráva jako podklad pro udělení institucionální akreditace. 

NAÚ nebyl informován žádnou vysokou školou ČR o podstatných změnách o místě 

uskutečňování akreditované vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy, pro které byla 

schválena institucionální akreditace. NAÚ oslovil dotčené vysoké školy s výzvou k vysvětlení. 

Vysoké školy sdělily, že se jedná o záměr do budoucna a že v současné době v Erbílu realizují či 

plánují realizovat programy celoživotního vzdělávání, což však neodpovídá informacím 

uvedeným na webových stránkách Czech Academic City a dalším prezentacím na internetu. Tyto 

informace byly na příslušných webových stránkách částečně upravené a částečně znepřístupněné. 

Rada NAÚ o věci rozsáhle diskutovala a shodla se na tom, že bude situaci nadále sledovat. 

 

c) Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informoval členy Rady NAÚ o podnětu náměstka ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy k provedení vnějšího hodnocení vysokých škol s udělenou 

institucionální akreditací a předložil rámcovou představu možností, jak provést toto hodnocení 

v příštím kalendářním roce. Vedle formálního procesu vnějšího hodnocení plánuje Rada NAÚ 

rovněž neformální setkávání se zástupci vysokých škol s udělenou institucionální akreditací 

k diskusi souvisejících témat. 

 

d) Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík zpravil členy Rady NAÚ o průběhu projednávání návrhu 

novely zákona o vysokých školách, jejíž přípravu zajišťuje MŠMT. NAÚ předložil své podněty 

k zapracování do návrhu novely. 
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e) Členka Rady NAÚ prof. Táborská a zástupci kanceláře NAÚ referovali o úspěšném výsledku 

uznávacího procesu českého akreditačního systému, který byl na základě žádosti české strany 

posouzen americkou organizací pro lékařské vzdělávání NCFMEA jako srovnatelný s americkým 

systémem. Toto uznání národního akreditačního systému je podmínkou pro to, aby měli američtí 

studenti nárok na federální půjčky na studium lékařství na českých univerzitách. Projednávání 

žádosti ČR na zasedání NCFMEA ve Washingtonu se zúčastnil člen Rady NAÚ Mgr. Zima. Prof. 

Táborská dále připomněla dříve zahájenou diskusi k možné žádosti o mezinárodní akreditaci 

organizací WFME, jejíž získání bude od r. 2023 v USA nezbytné k uznávání lékařských diplomů 

z jiných zemí. 

 

f) Člen Rady NAÚ prof. Vintr představil Radě NAÚ návrh transformace modelu hodnoticích komisí 

pro posuzování žádostí o akreditaci. Členové Rady NAÚ vyslovili s uvedenou základní 

představou souhlas. Tato věc bude po bližším rozpracování modelu fungování hodnoticích komisí 

projednána Radou NAÚ na zasedání v příštím roce. 

 

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

s institucionální akreditací, příslušné informace o schválených studijních programech byly 

zaslány z deseti vysokých škol. Rada NAÚ vzala na vědomí sdělení České zemědělské univerzity, 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity, Ostravské univerzity, 

Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Pardubice, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 

Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Vysokého 

učení technického v Brně 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 

Česká zemědělská univerzita 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Fakulta lesnická a dřevařská Biologie lesa Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta lesnická a dřevařská Forest Biology Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta lesnická a dřevařská Forest Management Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta lesnická a dřevařská Forest Protection and Game 

Management 

Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta lesnická a dřevařská Forestry, Water and Landscape 

Management 

Navazující 

magisterský 

Akademický Anglicky P 2 
  

Fakulta lesnická a dřevařská Hospodářská úprava lesa Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta lesnická a dřevařská Ochrana lesů a myslivost Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta lesnická a dřevařská Pěstování lesa Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta lesnická a dřevařská Silviculture Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta tropického zemědělství Agriculture in Tropics and Subtropics Doktorský - Anglicky K, P 3 
  

Fakulta tropického zemědělství Tropical Agrobiology and Bioresource 

Management 

Doktorský - Anglicky K, P 4 
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Fakulta životního prostředí Voda v krajině Navazující 

magisterský 

Akademický Česky P 2 
  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vodních ekosystémů Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod Bakalářský Akademický Česky K, P 3 
  

Fakulta rybářství a ochrany vod Protection of Aquatic Ecosystems Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Teologická fakulta Etika v sociální práci Navazující 

magisterský 

Akademický Česky K, P 2 
  

Teologická fakulta Religionistika Bakalářský Akademický Česky K, P 3 
  

Teologická fakulta Teologie Bakalářský Akademický Česky K, P 3 
  

Zdravotně sociální fakulta Laboratorní diagnostika Bakalářský Profesní Česky K, P 3 
  

Zdravotně sociální fakulta Specializace v ošetřovatelství  Navazující 

magisterský 

Akademický Česky K, P 2 
PhDr.  

Masarykova univerzita 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Fakulta sportovních studií Kinantropologie Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta sportovních studií Sports Sciences Doktorský - Anglicky K, P 4 
  



 
 

19 

Filozofická fakulta 

spolupráce s Ústavem pro českou 

literaturu AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ  

Česká literatura Doktorský - Česky K, P 4 

  

Filozofická fakulta Dějiny starověku Doktorský - Česky K, P 4 
  

Filozofická fakulta Francouzský jazyk a literatura Bakalářský Akademický Česky P 3 
  

Filozofická fakulta Psychologie Navazující 

magisterský 

Akademický Česky P 2 
PhDr.  

Filozofická fakulta Tlumočnictví českého znakového jazyka Bakalářský Profesní Česky P 3 
  

Přírodovědecká fakulta 

spolupráce s Biofyzikálním 

ústavem AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ 

Animal physiology, immunology and 

developmental biology 

Doktorský - Anglicky K, P 4 

  

Přírodovědecká fakulta 

spolupráce s Biofyzikálním 

ústavem AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ 

Fyziologie, imunologie a vývojová 

biologie živočichů 

Doktorský - Česky K, P 4 

  

Ostravská univerzita 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Lékařská fakulta Komunitní péče v porodní asistenci Navazující 

magisterský 

Profesní Česky P 2 
  

Lékařská fakulta Ochrana a podpora veřejného zdraví Navazující 

magisterský 

Profesní Česky P 2 
PhDr.  

Lékařská fakulta Pediatrické ošetřovatelství Bakalářský Profesní Česky K, P 3 
  

Univerzita Palackého v Olomouci 



 
 

20 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Pedagogická fakulta Logopedie Magisterský Akademický Česky P 5   

Pedagogická fakulta Speciální pedagogika – dramaterapie 
Navazující 

magisterský 
Akademický Česky P 2  

Doporučení: 

Rada NAÚ 

upozorňuje 

vysokou školu 

na doporučení 

MŠMT zabývat 

se změnou 

názvu. 

Univerzita Pardubice 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Dopravní fakulta Jana Pernera Technologie a management v dopravě Bakalářský Akademický Česky K, P 3 
  

Dopravní fakulta Jana Pernera Technologie a management v dopravě Navazující 

magisterský 

Akademický Česky K, P 2 
  

Fakulta ekonomicko-správní Ekonomika a management Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta elektrotechniky 

a informatiky 

Informační technologie Bakalářský Akademický Česky P 3 
  

Fakulta chemicko-technologická Anorganická technologie Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta chemicko-technologická Biochemie Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta chemicko-technologická Biochemistry Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta chemicko-technologická Engineering of Energetic Materials Doktorský - Anglicky K, P 4 
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Fakulta chemicko-technologická Fyzikální chemie Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta chemicko-technologická Hodnocení a analýza potravin Bakalářský Akademický Česky P 3 
  

Fakulta chemicko-technologická Chemie Bakalářský Akademický Česky P 3 
  

Fakulta chemicko-technologická Inorganic Technology Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta chemicko-technologická Inženýrství energetických materiálů Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta chemicko-technologická Inženýrství energetických materiálů Navazující 

magisterský 

Akademický Česky P 2 
  

Fakulta chemicko-technologická Physical Chemistry Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Fakulta managementu 

a ekonomiky 

Economics nad Management Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta managementu 

a ekonomiky 

Ekonomika a management Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta managementu 

a ekonomiky 

Management a marketing Navazující 

magisterský 

Akademický Česky K, P 2 
  

Fakulta managementu 

a ekonomiky 

Management and Marketing Navazující 

magisterský 

Akademický Anglicky P 2 
  

Fakulta managementu 

a ekonomiky 

Účetnictví a daně Bakalářský Profesní Česky K, P 3 
  

Fakulta technologická Technologie makromolekulárních látek Doktorský - Česky K, P 4 
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Fakulta technologická Technology of Macromolecular 

Substances 

Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Vysoká škole ekonomická v Praze 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Národohospodářská fakulta Ekonomická teorie Doktorský - Česky P 4 
  

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Následující studijní programy Rada NAÚ vzala na vědomí 

Fakulta chemické technologie Chemistry and Technology  Bakalářský Akademický Anglicky P 3 
  

Fakulta chemicko-inženýrská Data Engineering in Chemistry Navazující 

magisterský 

Akademický Anglicky P 2 
  

Fakulta chemicko-inženýrská Chemical Engineering and 

Bioengineering  

Navazující 

magisterský 

Akademický Anglicky P 2 
  

Fakulta chemicko-inženýrská Chemistry and Technology Bakalářský Akademický Anglicky P 3 
  

Fakulta potravinářské 

a biochemické technologie 

Biotechnology and Food Science   Navazující 

magisterský 

Akademický Anglicky P 2 
  

Fakulta potravinářské 

a biochemické technologie 

Chemistry and Technology Bakalářský Akademický Anglicky P 3 
  

Fakulta technologie ochrany 

prostředí 

Chemistry and Technology Bakalářský Akademický Anglicky P 3 
  

Fakulta technologie ochrany 

prostředí 

Sustainability and Environmental 

Engineering 

Navazující 

magisterský 

Akademický Anglicky P 2 
  

Vysoké učení technické v Brně 
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Fakulta elektrotechniky 

a komunikačních technologií;  

Spolupráce dle § 47a se 

zahraniční vysokou školou 

Tampere University of Technology, 

Finsko 

Electronics and Information 

Technologies 

Doktorský - Anglicky K, P 4 

  

Fakulta chemická Biofyzikální chemie Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta chemická Biophysical Chemistry Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta podnikatelská Entrepreneurship and Small Business 

Development 

Bakalářský Profesní Anglicky P 3 
  

Fakulta podnikatelská International Business and Management Navazující 

magisterský 

Akademický Anglicky P 2 
  

Fakulta podnikatelská Manažerská informatika Bakalářský Profesní Česky P 3 
  

Fakulta podnikatelská Strategický rozvoj podniku Navazující 

magisterský 

Akademický Česky K, P 2 
  

Fakulta stavební Building Construction Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta stavební Civil Engineering Bakalářský Akademický Anglicky P 4 
  

Fakulta stavební Civil Engineering Navazující 

magisterský 

Akademický Anglicky P 1,5 
  

Fakulta stavební Civil Engineering Management Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové 

inženýrství 

Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta stavební Geodesy and Cartography Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta stavební Geodézie a kartografie Bakalářský Akademický Česky P 3 
  



 
 

24 

Fakulta stavební Geodézie a kartografie Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta stavební Geodézie a kartografie Navazující 

magisterský 

Akademický Česky P 2 
  

Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta stavební Management stavebnictví Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta stavební Městské inženýrství Bakalářský Akademický Česky P 4 
  

Fakulta stavební Physical and Building Materials 

Engineering 

Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta stavební Pozemní stavby Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta stavební Stavební inženýrství Bakalářský Akademický Česky K, P 4 
  

Fakulta stavební Stavební inženýrství – konstrukce 

a dopravní stavby 

Navazující 

magisterský 

Akademický Česky P 1,5 
  

Fakulta stavební Stavební inženýrství – pozemní stavby Navazující 

magisterský 

Akademický Česky K, P 1,5 
  

Fakulta stavební Stavební inženýrství – realizace staveb Navazující 

magisterský 

Akademický Česky P 1,5 
  

Fakulta stavební Stavební inženýrství – stavební 

materiály a technologie 

Navazující 

magisterský 

Akademický Česky P 1,5 
  

Fakulta stavební Stavební inženýrství – vodní 

hospodářství a vodní stavby 

Navazující 

magisterský 

Akademický Česky P 1,5 
  

Fakulta stavební Structural and Transport Engineering Doktorský - Anglicky K, P 4 
  

Fakulta stavební Vodní hospodářství a vodní stavby Doktorský - Česky K, P 4 
  

Fakulta stavební Water Management and Water 

Structures 

Doktorský - Anglicky K, P 4 
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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 č. 1 ze zasedání Rady NAÚ č. 12/2019:  

Přijatá usnesení, stručná zdůvodnění a poznámky ve správních řízeních, kde příslušné rozhodnutí Rady NAÚ nabylo právní moci v měsíci prosinci 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 – Hudební 
a taneční fakulta 

                  

818/2019 Pedagogika tance akred. akad. Bc. K 3   Umění Ad 1) 10 let P: 8 K: 5 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Archip s.r.o.                  
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726/2019 Architecture and Urbanism 
reakre
. 

akad. NMgr. P 2   
Architektura 
a urbanismus 

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. Na 
vysoké škole je doposud pouze úzké 
jádro interních pracovníků s habilitací či 
vědeckou hodností. Ze střednědobé 
perspektivy není jasná další personální 
strategie žadatele a zajištění nezbytného 
kvalifikačního růstu pedagogů, mezi 
nimiž je řada zahraničních osobností. 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním, 
finančním a materiálním zabezpečení 
studijního programu (v rozsahu příloh B-
IIa, C-I, C-IV a C-V 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 

 

 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze – 
Technická fakulta 

                  

819/2019 
Procesní a informační 
inženýrství v agrárním sektoru 

akred.   Dr. K, P 4   

Strojírenství, 
technologie 
a materiály 70 %, 
Zemědělství 
30 % 

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

 

České vysoké učení 
technické v Praze – 
Fakulta biomedicínského 
inženýrství 

              

  

728/2019 Zdravotnické záchranářství 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. 
Současná garantka studijního programu 
nevykazuje publikační činnost související 
se zaměřením studijního programu, 
navržený budoucí garant studijního 
programu nemá doposud publikační 
činnost odpovídající požadavkům na 
garanci studijního programu. Někteří 
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vyučující nevykazují dostatečnou 
publikační činnost k předmětům, které 
mají zajišťovat. Věková struktura 
personálního zabezpečení předmětů 
profilujícího základu nedává perspektivy 
dlouhodobého rozvoje studijního 
programu, designovaní nástupci z řad 
mladších akademických pracovníků 
v současné době zpravidla nemají 
odpovídající publikační činnost.   
 
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. říjnu 2021. 
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

  

České vysoké učení 
technické v Praze – 
Fakulta informačních 
technologií 

                  

820/2019 Informatika rozšíř. akad. NMgr. P 2   Informatika 
Ad 1) do 

18.4.2028 

Poznámka: Na dobu platnosti akreditace 
studijního programu, o jehož rozšíření 
vysoká škola žádá.  
  
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

  

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

                  

821/2019 Matematická fyzika akred. akad. NMgr. P 2   Fyzika Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

822/2019 Mathematical Physics akred. akad. NMgr. P 2   Fyzika Ad 1) 10 let dtto 
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Janáčkova akademie 
múzických umění v Brně 
– Hudební fakulta 

                  

823/2019 Hra na dechové nástroje akred. akad. NMgr. P 2   Umění Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

824/2019 Hudební produkce akred.   Dr. K, P 4   Umění Ad 1) 10 let P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích 
– Teologická fakulta 

                  

825/2019 Pedagogika volného času akred. prof. Bc. K, P 3   
Neučitelská 
pedagogika 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
publikační činnosti vyučujících 
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 31. prosinci 2023. 
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Mendelova univerzita 
v Brně – Agronomická 
fakulta 

                  

826/2019 
Potravinářství a výživa 
člověka 

akred. akad. NMgr. P 2   Potravinářství Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, 
publikační činnosti a vědecko-výzkumné 
činnosti pracoviště zejména ve vztahu 
k problematice výživy člověka (v rozsahu 
příloh B-IIa, C-I a C-II žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. prosinci 2023. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Mendelova univerzita 
v Brně – Lesnická 
a dřevařská fakulta 

                  

829/2019 Forest Management akred.   Dr. K, P 4   
Lesnictví 
a dřevařství 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ doporučuje zvážit 
zastoupení zahraničních členů v oborové 
radě i z jiných institucí, než je pouze TU 
Zvolen.  
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Mendelova univerzita 
v Brně – Provozně 
ekonomická fakulta 

                  

830/2019 Ekonomika a management akred.   Dr. K, P 3   
Ekonomické 
obory 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu 
a publikační činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. prosinci 2024. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Metropolitní univerzita 
Praha, o.p.s. 

                  

831/2019 Cestovní ruch rozšíř. prof. Bc. K 3   
Ekonomické 
obory 

Ad 1) do 

5.6.2029 

Poznámka: Na dobu platnosti akreditace 
studijního programu, o jehož rozšíření 
vysoká škola žádá. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Slezská univerzita 
v Opavě – Filozoficko-
přírodovědecká fakulta 
v Opavě 

                  

833/2019 Autonomní systémy akred.   Dr. K, P 4   Informatika Ad 2) P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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834/2019 Autonomous systems akred.   Dr. K, P 4   Informatika Ad 2) dtto 

745/2019 Moderní informatika akred. prof. Bc. K, P 3   Informatika 

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 některých vyučujících 
svým zaměřením neodpovídá jimi 
zajišťovaným předmětům. i přes doplnění 
odborníků z praxe ve vyjádření vysoké 
školy zůstává jejich zastoupení ve výuce 
poměrně nízké.   
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu, ve které 
vysoká škola doloží úpravu skladby státní 
závěrečné zkoušky tak, aby odpovídala 
požadované struktuře studijního plánu se 
specializacemi (je třeba vyjasnit, které 
části státní závěrečné zkoušky budou 
společné pro všechny specializace 
a které budou pro specializace 
specifické), případně o dalších úpravách 
studijního plánu na základě připomínek 
hodnoticí komise. 
Rada NAÚ požaduje předložit uvedenou 
kontrolní zprávu k 30. září 2020.  
 
Rada NAÚ dále požaduje předložit 
kontrolní zprávu o publikační a další 
tvůrčí činnosti vyučujících (v rozsahu 
přílohy C-I žádosti o akreditaci). v rámci 
této kontrolní zprávy Rada NAÚ dále 
požaduje doložit zapojení odborníků 
z praxe do výuky. Rada NAÚ požaduje 
předložit tuto kontrolní zprávu                
k 31. prosinci 2021. 
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

  
Technická univerzita 
v Liberci – Ekonomická 
fakulta 
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835/2019 International Management akred. akad. NMgr. P 2   
Ekonomické 
obory 

Ad 1) 10 let 
spolupráce 

dle § 47a 

ZVŠ 

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

 

Technická univerzita 
v Liberci – Fakulta 
přírodovědně-humanitní 
a pedagogická 

              

  

644/2019 Vychovatelství akred. akad. NMgr. P 2   
Neučitelská 
pedagogika 

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. 
Garantka studijního programu vykazuje 
slabší publikační činnost s ohledem na 
zaměření studijního programu, někteří 
vyučující vykazují slabší publikační 
činnost, co se týče výstupů 
v renomovaných odborných časopisech.  
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení a o 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. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

645/2019 
Učitelství pro 2. stupeň 
základních škol 

akred. akad. NMgr. K, 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. 
Personální zabezpečení studijního 
programu je v jednotlivých specializacích 
různorodé. Nejméně odpovídající je 
personální zabezpečení v případě 
oborových didaktik, zejména 
u přírodovědných specializací, dále 
u specializací zaměřených na 
informatiku, občanskou výchovu, 
německý a španělský jazyk. Publikační 
činnost osob zajišťujících tyto 
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specializace ne vždy odpovídá 
požadavkům navazujícího 
magisterského studia. Podpůrným 
důvodem je skutečnost, že studijní 
literatura neodpovídá současnému stavu 
poznání. 
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje, aby se 
vysoká škola cíleně zaměřila na 
personální rozvoj pracoviště 
a kvalifikační růst vyučujících, zvýšila 
podíl interních vyučujících vůči externím 
vyučujícím a současně snížila vysoké 
zatížení jednotlivých vyučujících výukou, 
čímž by se současně zvětšil prostor pro 
rozvoj jejich tvůrčí činnosti. 
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní 
zprávu o personálním zabezpečení a 
o publikační a další tvůrčí činnosti 
vyučujících, zejména vyučujících 
oborových didaktik (v rozsahu příloh B-IIa 
a C-I žádosti o akreditaci). v rámci této 
kontrolní zprávy Rada NAÚ dále 
požaduje informaci, jakým způsobem 
vysoká škola zapracovala všechny 
připomínky hodnoticí komise 
a zpravodaje týkající se personálního 
zabezpečení, a dále požaduje údaje 
dokládající aktualizaci odborné literatury 
(v rozsahu příloh B-III 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 Karlova – 
Filozofická fakulta 

              
  

752/2019 Sociální práce akred.   Dr. K, P 4   Sociální práce Ad 2)  P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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753/2019 Social Work akred.   Dr. K, P 4   Sociální práce Ad 2)  dtto 

 

Univerzita Hradec 
Králové – Filozofická 
fakulta 

                  

837/2019 Central European Studies akred. akad. NMgr. P 2   
Historické vědy 
52 %, Politické 
vědy 48 % 

Ad 1) 10 let 
 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu 
s důrazem na tematické propojení tvůrčí 
činnosti vyučujících se studijním 
programem a na mezinárodní rozměr 
této činnosti (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. prosinci 2024. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha s.r.o. 

              

  

838/2019 Andragogika akred. akad. NMgr. K, P 2   
Neučitelská 
pedagogika 

Ad 2) 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

656/2019 Speciální pedagogika akred. prof. Bc. K, P 3   
Neučitelská 
pedagogika 

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. 
Někteří pracovníci včetně garantky 
studijního programu vykazují nízkou 
úroveň publikační činnosti. Chybí 
výraznější publikační činnost a ohlasy 
zejména v respektovaných 
mezinárodních databázích. 
 
Poznámka: Poznámka: Rada NAÚ 
požaduje předložit kontrolní zprávu 
o personálním zabezpečení a publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících včetně 
garantky studijního programu (v rozsahu 
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příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). 
Součástí uvedené zprávy bude 
i kompletní sada studijních opor, které 
budou studentům nahrazovat přímou 
výuku. Rada NAÚ požaduje předložení 
uvedené kontrolní zprávy k 31. prosinci 
2021. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

  

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem – 
Pedagogická fakulta 

                  

840/2019 Hudební teorie a pedagogika akred.   Dr. K, P 4   
Učitelství 60 %, 
Umění 40 % 

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

841/2019 Teorie výtvarné výchovy akred.   Dr. K, P 4   
Učitelství 60 %, 
Umění 40 % 

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

 

Univerzita obrany – 
Fakulta vojenského 
leadershipu 

                

754/2019 

Joint Interdisciplinary Master’s 
Study Programme for 
Common Security and 
Defence Policy  

akred.   NMgr. K 2   
Bezpečnostní 
obory  

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

 

Univerzita Palackého 
v Olomouci – 
Cyrilometodějská 
teologická fakulta 

              

  

755/2019 Sociální práce akred. prof. NMgr. K, P 2   Sociální práce 

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 některých 
akademických pracovníků včetně 
garantky studijního programu je poměrně 
slabá a u některých pracovníků svým 
zaměřením směřuje mimo oblast sociální 
práce.   
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Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení, realizaci chystaných 
habilitačních řízení a publikační 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. prosinci 2022. 
 
P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Univerzita Pardubice – 
Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

              
  

756/2019 Dopravní stavitelství akred. akad. Bc. K, P 4   
Doprava 8 %, 
Stavebnictví 
92 % 

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 v současné době 
dochází k personální obměně, 
udržitelnost současného stavu 
kvalifikační struktury akademických 
pracovníků není jistá, což vyplývá 
i z údajů o dosavadní tvůrčí činnosti 
potenciálních nových garantů předmětů 
a perspektivy jejich dalšího kvalifikačního 
růstu.  
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy 
o personálním zabezpečení a tvůrčí 
činnost garantů studijních předmětů 
a dalších vyučujících (v rozsahu příloh  
B-IIa a C-I 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 

  
Univerzita Pardubice – 
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 
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842/2019 Automatizace akred. akad. Bc. P 3   Kybernetika 
Ad 1) 10 let 
 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o naplňování 
doporučení uvedených v zápise 
hodnoticí komise. Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 30. dubnu 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: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Univerzita Pardubice – 
Fakulta filozofická 

                  

843/2019 Filosofie akred. akad. NMgr. P 2   
Filozofie, 
religionistika 
a teologie 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu 
o mezinárodním rozměru související 
tvůrčí činnosti pracoviště a o publikační 
činnosti vyučujících v renomovaných 
zahraničních časopisech (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: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně – Fakulta 
humanitních studií 

                  

844/2019 
Anglický jazyk pro 
manažerskou praxi 

akred. prof. Bc. P 3   
Ekonomické 
obory 27 %,  
Filologie 73 % 

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 2024. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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845/2019 
Německý jazyk pro 
manažerskou praxi 

akred. prof. Bc. P 3   
Ekonomické 
obory 27 %,  
Filologie 73 % 

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 2024. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze – 
Fakulta mezinárodních 
vztahů 

                  

848/2019 
Mezinárodní studia 
a diplomacie 

akred. akad. Bc. P 3   

Ekonomické 
obory 65 %, 
Politické vědy 
35 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje zařadit 
do studijního plánu samostatný povinný 
studijní předmět věnovaný problematice 
českého politického systému. Rada NAÚ 
dále doporučuje zvážit zařazení 
předmětů z oblasti vzdělávání Politické 
vědy mezi základní teoretické předměty 
profilujícího základu a předměty 
profilujícího základu tak, aby jejich 
skladba odpovídala deklarovanému 
profilu absolventa.  Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o úpravách 
studijního plánu (v rozsahu příloh B-IIa 
a 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 

849/2019 
International and Diplomatic 
Studies 

akred. akad. Bc. P 3   

Ekonomické 
obory 65 %, 
Politické vědy 
35 % 

Ad 1) 10 let dtto 

850/2019 
Mezinárodní studia 
a diplomacie 

akred. akad. NMgr. P 2   

Ekonomické 
obory 60 %, 
Politické vědy 
40 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ doporučuje 
zařadit do studijního plánu předmět 
Comparative Politics, který je zařazen 
pouze do anglické verze studijního 
programu.  Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o úpravách studijního 
plánu (v rozsahu příloh B-IIa a B-III 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 



 
 

39 

požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. prosinci 2020. 
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

851/2019 
International and Diplomatic 
Studies 

akred. akad. NMgr. P 2   

Ekonomické 
obory 55 %, 
Politické vědy 
45 % 

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

852/2019 Podnikání a právo akred. akad. NMgr. P 2   
Ekonomické 
obory 50 %, 
Právo 50 % 

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

 
Vysoká škola podnikání 
a práva, a.s. 

                  

854/2019 Podnikání a management akred. prof. NMgr. K, P 2   
Ekonomické 
obory 

Ad 2) P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

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

                

766/2019 Bezpečnostní management akred. prof. NMgr. K, P 2   
Bezpečnostní 
obory 

ad 1) 5 let 

podle § 80 

odst. 1 

písm. a) a c) 

ZVŠ 

Stručné odůvodnění: Celková struktura 
personálního zabezpečení z hlediska 
věku a charakteru výstupů publikační 
a další tvůrčí činnosti (u vyučujících často 
převažují příspěvky z konferencí, 
a naopak chybí publikace 
v renomovaných recenzovaných 
časopisech) nedává záruky rozvoje 
studijního programu na 10 let. Akreditace 
se studijnímu programu uděluje poprvé. 
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy 
o personálním zabezpečení a tvůrčí 
činnosti vyučujících a o řešených 
souvisejících externích vědeckých 
grantech a projektech smluvního 
výzkumu (v rozsahu příloh B-IIa, C-I 
a C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
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požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. prosinci 2021. 
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Západočeská univerzita 
v Plzni – Fakulta 
elektrotechnická 

         

855/2019 
Elektronika a informační 
technologie 

akred. akad. NMgr. P 2   Elektrotechnika Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost průběžné aktualizaci 
studijní literatury tak, aby odpovídala 
aktuálnímu vývoji a stavu poznání za 
posledních 5 let. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

856/2019 
Electronics and Information 
Technology 

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

857/2019 
Materiály a technologie pro 
elektrotechniku 

akred. akad. NMgr. P 2   Elektrotechnika Ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

858/2019 
Materials and Technologies 
for Electrical Engineering 

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

859/2019 
Výkonové systémy 
a elektroenergetika 

akred. akad. NMgr. P 2   
Elektrotechnika 
70 %, Energetika 
30 % 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAU doporučuje 
věnovat pozornost průběžné aktualizaci 
studijní literatury tak, aby odpovídala 
aktuálnímu vývoji a stavu poznání za 
posledních 5 let. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

860/2019 Electrical Power Engineering akred. akad. NMgr. P 2   
Elektrotechnika 
70 %, Energetika 
30 % 

Ad 1) 10 let dtto 

 

Západočeská univerzita 
v Plzni – Fakulta 
pedagogická 
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776/2019 
Výtvarná výchova a kultura se 
zaměřením na vzdělávání 

akred. akad. Bc. K 3   Učitelství ad 2) P: 10 K: 6 Pro: 10 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 

          

861/2019 Provozně ekonomická fakulta H, P Management Ekonomické obory Ad 1) 5 let  

Stručné zdůvodnění: Vědecká, výzkumná 
a další tvůrčí činnost akademických 
pracovníků zajišťujících obor řízení se 
soustřeďuje zejména na domácí impaktované 
časopisy či časopisy zahrnuté do databáze 
Scopus. Mezinárodní rozměr publikační 
činnosti u některých akademických 
pracovníků téměř chybí. Personální 
zabezpečení tedy plně neodpovídá typu 
řízení. Doktorský studijní program vykazuje 
pouze minimální počty úspěšných 
absolventů. 
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu zaměřenou na mezinárodní 
rozměr vědecké činnosti pracoviště 
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a publikační činnosti osob zajišťujících obor 
řízení (v rozsahu příloh D-I, F-I a F-V žádosti 
o akreditaci) a také na funkčnost 
souvisejícího doktorského studijního 
programu (počet úspěšných absolventů). 
Rada NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 31. prosinci 2021. 
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

862/2019 Provozně ekonomická fakulta H, P 
Podniková 
a odvětvová 
ekonomika 

Ekonomické obory Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu zaměřenou na mezinárodní 
rozměr publikační činnosti osob zajišťujících 
obor řízení (v rozsahu příloh F-I a F-V žádosti 
o akreditaci) a také na funkčnost 
souvisejícího doktorského studijního 
programu (počet úspěšných absolventů). 
Rada NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 31. prosinci 2024. 
 
P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

863/2019 Provozně ekonomická fakulta H, P 
Regionální a sociální 
rozvoj 

Ekonomické obory Ad 1) 5 let  

Stručné zdůvodnění: Vědecká, výzkumná 
a další tvůrčí činnost akademických 
pracovníků zajišťujících obor řízení se 
soustřeďuje zejména na domácí impaktované 
časopisy či časopisy zahrnuté do databáze 
Scopus. Mezinárodní rozměr publikační 
činnosti u některých akademických 
pracovníků téměř chybí či zaměření jejich 
vědecké, tvůrčí a publikační činnosti 
nesouvisí se zajišťovaným oborem řízení.   
 
Poznámka: Rada NAÚ doporučuje zajistit 
obor řízení výhradně osobami s odpovídající 
vědeckou, výzkumnou a publikační činností 
vztahující se k oboru řízení. Rada požaduje 
předložit kontrolní zprávu zaměřenou na 
mezinárodní rozměr vědecké činnosti 
pracoviště a publikační činnosti osob 
zajišťujících obor řízení včetně odborných 
asistentů s perspektivou habilitace (v rozsahu 
příloh D-I, F-I, F-II a F-V žádosti o akreditaci) 
a také na funkčnost souvisejícího 
doktorského studijního programu (počet 
úspěšných absolventů). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy             
k 31. prosinci 2021. 
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P: 11 K: 6 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Masarykova univerzita      

866/2019 Pedagogická fakulta H, P Hudební výchova Učitelství, Umění Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení (včetně odborných asistentů 
s perspektivou habilitace) a vědecko-
výzkumné činnosti (v rozsahu příloh D-I, F-I, 
F-II a F-V žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy             k 31. prosinci 2024. 
 
P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

867/2019 Pedagogická fakulta H, P Výtvarná výchova Učitelství, Umění Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o vědecko-výzkumné 
činnosti pracoviště (v rozsahu přílohy D-I 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy             
k 31. prosinci 2024. 
 
P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Policejní akademie České republiky 
v Praze 

          

870/2019   H 
Bezpečnostní 
management 
a kriminalistika 

Bezpečnostní obory Ad 2) P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Technická univerzita v Liberci         

782/2019 
Fakulta přírodovědně-humanitní 
a pedagogická 

H, P Fyzika Fyzika Ad 2) P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem 

     

675/2019 Filozofická fakulta P České dějiny Historické vědy Ad 2)  P: 9 K: 5 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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  Univerzita Karlova 
          

871/2019 1. lékařská fakulta H, P Pediatrie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

872/2019 3. lékařská fakulta H, P 
Hygiena, preventivní 
lékařství 
a epidemiologie 

Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

873/2019 3. lékařská fakulta H, P Psychiatrie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

874/2019 Lékařská fakulta v Hradci Králové H, P Neurologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

875/2019 Lékařská fakulta v Hradci Králové H, P Onkologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

876/2019 Lékařská fakulta v Hradci Králové H, P Patologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

877/2019 Lékařská fakulta v Plzni 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 

878/2019 Lékařská fakulta v Plzni H Lékařská fyziologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

879/2019 Lékařská fakulta v Plzni H, P Patologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

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

880/2019 Lékařská fakulta v Plzni H, P 
Hygiena, preventivní 
lékařství 
a epidemiologie 

Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení (včetně odborných asistentů 
s perspektivou habilitace) a vědecko-
výzkumné činnosti pracoviště (v rozsahu 
příloh D-I, F-I, F-II a F-V žádosti o akreditaci). 
Rada NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 31. prosinci 2024. 
 
P: 10 K: 6 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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881/2019 Pedagogická fakulta H Filozofie 
Filozofie, 
religionistika 
a teologie 

Ad 1) 5 let  

Stručné zdůvodnění: Na pracovišti nejsou 
řešeny externí vědecké granty a projekty, 
které souvisí s oborem řízení. Projekty 
habilitovaného vyučujícího jsou řešeny na 
pracovišti AV ČR, nikoliv na pracovišti, které 
o akreditaci habilitačního řízení žádá. 
Související tvůrčí činnost akademických 
pracovníků má většinou jen malý 
mezinárodní rozměr a soustřeďuje se na 
domácí pracoviště.  
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru řízení (včetně odborných asistentů 
s perspektivou habilitace) a vědecko-
výzkumné činnosti (v rozsahu příloh D-I, F-I, 
F-II a F-V žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. prosinci 2022. 
 
P: 11 K: 7 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Univerzita Palackého v Olomouci 
          

883/2019 Lékařská fakulta H, P Kardiologie 
Všeobecné lékařství 
a zubní lékařství 

Ad 1) 10 let P: 11 K: 7 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Vysoká škola ekonomická v Praze 

          

884/2019 Fakulta managementu H Management Ekonomické obory Ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení 
oboru a vědecko-výzkumné činnosti 
(v rozsahu příloh D-I, F-I a F-V žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje předložení 
uvedené kontrolní zprávy k 31. prosinci 2024. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

885/2019 Národohospodářská fakulta H, P Ekonomie Ekonomické obory Ad 1) 5 let 

Stručné zdůvodnění: Vědecká, výzkumná 
a další publikační činnost akademických 
pracovníků postrádá větší mezinárodní 
rozměr, u akademického pracovníka, který 
byl jmenován profesorem, prakticky absentují 
publikace mimo česko-slovenské prostředí. 
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Akademická pracovnice, která byla 
jmenována docentem, má, mimo jedné 
publikace v renomovaném zahraničním 
vydavatelství, další publikace s minimálním 
mezinárodním rozměrem. Další zahraniční 
publikace nemají charakter uznávaných 
výstupů (např. IBIMA). v souvisejících 
vědeckých projektech řešených na pracovišti 
nejsou dostatečným způsobem zapojeni 
akademičtí pracovníci zajišťující obor řízení.       
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o publikační činnosti 
akademických pracovníků zajišťujících obor 
řízení (včetně odborných asistentů 
s perspektivou habilitace), vědecko-
výzkumné činnosti pracoviště (v rozsahu 
příloh D-I, F-I, F-II a F-V žádosti o akreditaci) 
a zapojení akademických pracovníků 
zajišťujících obor řízení do těchto projektů. 
Rada NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 31. prosinci 2022. 
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

  Vysoké učení technické v Brně 

          

886/2019 Fakulta stavební H 
Management 
stavebnictví 

Ekonomické obory, 
Stavebnictví 

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

Spolupráce s dalšími právnickými osobami 

1) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a § 81 a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně    
    a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci studijním programům: 
2) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 83c odst. 2    
    písm. b) bod 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádostech: 
3) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění  
    dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, neuděluje akreditaci studijním programům: 

Číslo 
usnesení 

Rady 

Název SP 
Žádo

st 
Profil Typ Forma St. d. Rig. 

Oblast 
vzdělávání 

Usnesení 
Rady NAÚ 

(+ doba 
platnosti 

akreditace 

Stručné zdůvodnění/Poznámka 
+ výsledek hlasování 
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od nabytí 
právní moci 
rozhodnutí 

 

Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích 

– Filozofická fakulta / 

Archeologický ústav AV 

ČR, Praha, v. v. i., 

Západočeská univerzita 

v Plzni, Fakulta 

filozofická 

       

  

887/2019 Archeologie akred.   Dr. K, P 4   Historické vědy Ad 1) 10 let P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

888/2019 Archaeology akred.   Dr. K, P 4   Historické vědy Ad 1) 10 let dtto 

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta 
chemicko-inženýrská / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav 
analytické chemie AV ČR, v. v. i., Ústav fotoniky a elektroniky 
AV ČR, v. v. i., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 
v. v. i., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 

  

  

889/2019 
Molekulární chemická fyzika 

a senzorika 
akred.   Dr. K, P 4   

Fyzika 25 %, 
Chemie 75 % 

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

890/2019 
Molecular chemical physics 

and sensorics 
akred.   Dr. K, P 4   

Fyzika 25 %, 
Chemie 75 % 

Ad 1) 10 let dtto 
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▪ 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. 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. 

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

Schváleno. 

 

a) Rada NAÚ se zabývala žádostí Západočeské univerzity v Plzni o institucionální akreditaci, 

původně pro 13 oblastí vzdělávání. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ byla ustavena 

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

a 13 dílčích komisí pro jednotlivé oblasti vzdělávání. V období od 23. září do 22. října 2019 

probíhaly na rektorátu a součástech Západočeské univerzity v Plzni povinné návštěvy dílčích 

komisí. 

 

Poté všechny dílčí hodnoticí komise vypracovaly svá stanoviska, která byla odhlasována členy 

jednotlivých komisí a řádně doručena NAÚ. Předseda hodnoticí komise vypracoval stanovisko 

hodnoticí komise jako celku, jehož nedílnou přílohou jsou stanoviska dílčích komisí. Toto 

stanovisko bylo všem členům hodnoticí komise zasláno k projednání per rollam. Stanovisko dílčí 

komise bylo přijato většinou 44 hlasů (0 hlasů bylo proti návrhu a 12 hodnotitelů se zdrželo 

hlasování). Hodnoticí komise navrhla udělit Západočeské univerzitě v Plzni institucionální 

akreditaci pro všechny žádané typy studijních programů v oblastech vzdělávání Elektrotechnika, 

Filozofie, religionistika a teologie, Informatika, Kybernetika, Politické vědy, Sociologie, 

Strojírenství, technologie a materiály, Tělesná výchova a sport; kinantropologie a Vědy o Zemi, 

pro bakalářský typ studijních programů v oblastech vzdělávání Ekonomické obory a Učitelství 

a pro bakalářský a magisterský typ studijních programů v oblasti vzdělávání Umění. Hodnoticí 

komise dále navrhla neudělit institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Historické vědy, pro 

magisterský typ studijních programů v oblastech vzdělávání Ekonomické obory a Učitelství a pro 

doktorský typ studijních programů v oblasti vzdělávání Umění. 

 

Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace 

a zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zpravodaj pro institucionální 

akreditace na základě posouzení institucionálního prostředí navrhl po posouzení institucionálního 

prostředí Západočeské univerzitě v Plzni institucionální akreditaci udělit s povinností kontrolní 

zprávy a s kontrolou schválených studijních programů a realizace doporučení v roce 2021. 
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Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělit Západočeské univerzitě v Plzni 

institucionální akreditaci pro všechny žádané typy studijních programů v oblastech vzdělávání 

Elektrotechnika, Informatika, Kybernetika, Politické vědy a Strojírenství, technologie 

a materiály, pro bakalářský typ studijních programů v oblastech vzdělávání Ekonomické obory, 

Filozofie, religionistika a teologie, Sociologie, Tělesná výchova a sport; kinantropologie a Vědy 

o Zemi a pro bakalářský a magisterský typ studijních programů v oblasti vzdělávání Umění. 

Zpravodajové dále navrhli neudělit institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání Historické 

vědy a Učitelství, pro magisterský typ studijních programů v oblastech vzdělávání Ekonomické 

obory, Filozofie, religionistika a teologie, Sociologie a Tělesná výchova a sport; kinantropologie, 

pro magisterský a doktorský typ studijních programů v oblasti vzdělávání Vědy o Zemi a pro 

doktorský typ studijních programů v oblasti vzdělávání Umění. 

 

Poté byla Západočeská univerzita v Plzni vyrozuměna o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit 

se k podkladům správního řízení. Následně zaslala své vyjádření, ve kterém zúžila předmět 

žádosti tak, že nově nežádá o udělení institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Historické 

vědy, pro magisterský typ studijních programů v oblastech vzdělávání Ekonomické obory 

a Učitelství a pro doktorský typ studijních programů v oblasti vzdělávání Umění. Rovněž 

zaslala připomínky k podkladům pro vydání rozhodnutí pro oblasti vzdělávání Filozofie, 

religionistika a teologie, Sociologie, Tělesná výchova a sport; kinantropologie, Učitelství a Vědy 

o Zemi. 

 

Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajských zpráv následovala obšírná 

diskuze. Výsledkem této diskuze a komparativního hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání byl 

návrh, aby se hlasovalo o následujícím návrhu usnesení: 

 

▪ Usnesení č. 894/2019:     

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. 

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

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

 

I. uděluje podle § 81b odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Západočeské univerzitě v Plzni institucionální 

akreditaci pro  

a) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský typ studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

typ studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

studijních programů, 

f) oblast vzdělávání Politické vědy a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních 

programů, 

g) oblast vzdělávání Sociologie a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních 

programů, 

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

magisterský a doktorský typ studijních programů, 

i) oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; kinantropologie a v jejím rámci bakalářský typ 

studijních programů, 

j) oblast vzdělávání Umění a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních programů, 

k) oblast vzdělávání Vědy o Zemi a v jejím rámci bakalářský typ studijních programů, 
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II. neuděluje podle § 81a odst. 4 písm. a) a e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Západočeské univerzitě v Plzni 

institucionální akreditaci pro  

a) oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; kinantropologie a v jejím rámci magisterský typ 

studijních programů, 

b) oblast vzdělávání Učitelství a v jejím rámci bakalářský typ studijních programů, 

c) oblast vzdělávání Vědy o Zemi a v jejím rámci magisterský a doktorský typ studijních 

programů. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

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

Tělesná výchova a sport; kinantropologie jsou hlavními důvody neudělení institucionální 

akreditace nedostatečný počet a kvalita publikačních výstupů z hlediska pokrytí vědních disciplín 

souvisejících s oblastí vzdělávání a nedostatečné personální zabezpečení z hlediska kvalifikace 

a odborné činnosti.  

V případě bakalářského typu studijních programů v oblasti vzdělávání Učitelství jsou hlavními 

důvody neudělení institucionální akreditace nedostatečná tvůrčí činnost a nedostatečné personální 

zabezpečení z hlediska publikační činnosti akademických pracovníků. 

V případě magisterského a doktorského typu studijních programů v oblasti vzdělávání Vědy 

o Zemi jsou hlavními důvody neudělení institucionální akreditace nedostatečná vědecká činnost 

s mezinárodním přesahem, která by pokrývala oblast vzdělávání jako celek a dále zabezpečovala 

vzdělávací činnost pokrývající dominantní část základních tematických okruhů, a nedostatečné 

personální zabezpečení zejména z hlediska počtu akademických pracovníků s adekvátními 

vědeckými výstupy a mezinárodní zkušeností. 

 

Poznámka: 

A) Institucionální prostředí 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

- složení Rady pro vnitřní hodnocení změnit tak, aby více odráželo charakter uskutečňované 

vzdělávací činnosti z hlediska zastoupení jednotlivých oblastí vzdělávání,  

- úpravu podstatných náležitostí vnitřního systému zajišťování kvality a procesů schvalování, 

řízení a pravidelného hodnocení kvality studijních programů převést z úrovně pokynů 

prorektorů na úroveň vnitřního předpisu nebo směrnice rektora projednávané akademickým 

senátem (vědeckou radou, radou pro vnitřní hodnocení),  

- hodnotící a kontrolní činnosti více soustředit na konkrétní výsledky příslušné činnosti vysoké 

školy, fakult a dalších součástí, zvláště při hodnocení studijních programů,  

- na všech fakultách stanovit odpovídající limity počtů závěrečných prací, které může současně 

vést jeden školitel a kvalifikační podmínky pro vedení a oponování těchto prací,  

- systematicky se věnovat realizaci opatření na posílení mobilit akademických pracovníků 

i studentů a zvýšení počtu samoplátců,  

- důsledně na všech fakultách zveřejňovat všechny vnitřní předpisy a výroční zprávy o činnosti 

a dále připravovat, schvalovat a zveřejňovat výroční zprávy o hospodaření fakult,  

- vedle zpřístupňování na intranetu zveřejňovat zápisy z jednání všech samosprávných orgánů 

vysoké školy a fakult.  

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy obsahující: 

- vyhodnocení podnětu k Radě pro vnitřní hodnocení, 
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- vyhodnocení podnětu ke změně typu vnitřních norem upravujících podstatné náležitosti 

vnitřního systému zajišťování kvality a procesy schvalování, řízení a pravidelného hodnocení 

kvality studijních programů, 

- vyhodnocení podnětu k maximálnímu počtu současně vedených závěrečných prací 

a kvalifikačním podmínkám pro vedení závěrečných prací. 

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

 

Zároveň Rada NAÚ konstatovala, že NAÚ provede v roce 2021 kontrolu studijních programů 

schválených v rámci oprávnění získaného institucionální akreditací a kontrolu realizace dalších 

doporučení. 
 

B) Oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy u magisterského typu studijních programů 

obsahující: 

- údaje o tvůrčí činnosti a jejím mezinárodním rozměru, 

- údaje o pokrytí témat souvisejících s religionistikou v rámci vzdělávací a tvůrčí činnosti, 

- údaje o personálním zabezpečení dané oblasti vzdělávání včetně publikační činnosti 

jednotlivých vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci studijních 

programů). 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy k 31. prosinci 2024. 

 

C) Oblast vzdělávání Politické vědy 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy u magisterského typu studijních programů 

obsahující: 

- údaje o tvůrčí činnosti a jejím mezinárodním rozměru, 

- údaje o personálním zabezpečení dané oblasti vzdělávání včetně publikační činnosti 

jednotlivých vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci studijních 

programů) a údaje o uskutečněných habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování 

profesorem. 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy k 31. prosinci 2024. 

 

D) Oblast vzdělávání Sociologie 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy u magisterského typu studijních programů 

obsahující: 

- údaje o personálním zabezpečení dané oblasti vzdělávání včetně publikační činnosti 

jednotlivých vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci studijních 

programů) a údaje o uskutečněných habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování 

profesorem. 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy k 31. prosinci 2024. 

 

E) Oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; kinantropologie 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 

Rada NAÚ žádá o předložení kontrolní zprávy u bakalářského typu studijních programů 

obsahující: 

- údaje o tvůrčí činnosti, 

- údaje o personálním zabezpečení dané oblasti vzdělávání včetně publikační činnosti 

jednotlivých vyučujících (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci studijních 

programů). 

Rada NAÚ žádá o předložení uvedené kontrolní zprávy k 31. prosinci 2022. 
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b) Rada NAÚ dále jednala o zrušení části usnesení Rady NAÚ č. 894/2019 týkající se neudělení 

institucionální akreditace Západočeské univerzitě v Plzni pro magisterský typ studijních 

programů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport; kinantropologie, pro bakalářský typ 

studijních programů v oblasti vzdělávání Učitelství a pro magisterský a doktorský typ studijních 

programů v oblasti vzdělávání Vědy o Zemi, a to z důvodu zúžení předmětu žádosti. Rada NAÚ 

na svém zasedání č. 11/2019 konaném dne 21. listopadu 2019 schválila usnesení č. 45/2019, 

kterým se mimo jiné neuděluje institucionální akreditace pro výše zmíněné typy studijních 

programů v rámci výše uvedených oblastí vzdělávání. Rozhodnutí o předmětné akreditaci nebylo 

doposud vydáno. Západočeská univerzita v Plzni dne 3. prosince 2019 zúžila předmět žádosti tak, 

že nežádá o udělení institucionální akreditace pro magisterský typ studijních programů v oblasti 

vzdělávání Tělesná výchova a sport; kinantropologie, pro bakalářský typ studijních programů 

v oblasti vzdělávání Učitelství a pro magisterský a doktorský typ studijních programů v oblasti 

vzdělávání Vědy o Zemi. 

 

▪ Usnesení č. 992/2019:     

Rada NAÚ tímto ruší část usnesení č. 894/2019 vydaného na zasedání č. 11/2019 konaném dne 

21. listopadu 2019, kterým neudělila institucionální akreditaci Západočeské univerzitě v Plzni 

pro oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; kinantropologie a v jejím rámci magisterský typ 

studijních programů, pro oblast vzdělávání Učitelství a v jejím rámci bakalářský typ studijních 

programů a pro oblast vzdělávání Vědy o Zemi a jejím rámci magisterský a doktorský typ 

studijních programů. 

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

Schváleno. 

 

c) Rada NAÚ se zabývala žádostí Vysokého učení technického v Brně o rozšíření institucionální 

akreditace o oblast vzdělávání Architektura a urbanismus. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ 

byla ustavena hodnoticí komise složená z předsedy hodnoticí komise, dílčí komise pro 

institucionální prostředí a dílčí komise pro danou oblast vzdělávání. V říjnu 2019 proběhly na 

Vysokém učení technickém v Brně povinné návštěvy dílčích komisí. 

 

Poté dílčí komise vypracovaly svá stanoviska, která byla jednomyslně odhlasována a řádně 

doručena NAÚ. Následně předseda hodnoticí komise vypracoval stanovisko hodnoticí komise 

jako celku, jehož nedílnou přílohou jsou stanoviska dílčích komisí. Hodnoticí komise navrhla, 

aby Rada NAÚ rozšířila institucionální akreditaci udělenou Vysokému učení technickému v Brně 

o všechny typy studijních programů v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus. 

 

Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace 

a zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání své zprávy. Zpravodaj Rady NAÚ pro institucionální 

akreditace po posouzení institucionálního prostředí navrhl institucionální akreditaci Vysokému 

učení technickému v Brně rozšířit. Zpravodaj Rady NAÚ pro danou oblast vzdělávání navrhl 

rozšířit Vysokému učení technickému v Brně institucionální akreditaci o všechny typy studijních 

programů v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus. 

 

Poté bylo Vysoké učení technické v Brně vyrozuměno o možnosti nahlédnout do správního spisu 

a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Vysoké učení technické v Brně se k podkladům řízení 

nevyjádřilo. 

 

Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajských zpráv následovala diskuze. 

Jejím výsledkem byl návrh, aby se hlasovalo o usnesení, kterým by bylo rozšíření akreditace 

uděleno. 

 

▪ Usnesení č. 893/2019:     
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Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod 

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

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje podle § 81c zákona č. 111/1998 Sb., 

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

učení technickému v Brně institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Architektura 

a urbanismus a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů. 

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

Schváleno. 

d) Rada NAÚ se zabývala žádostí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

o institucionální akreditaci pro 10 oblastí vzdělávání, která byla spojena se žádostí o akreditaci 

oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu 

NAÚ byla ustavena hodnoticí komise složená z předsedy hodnoticí komise, dílčí komise pro 

institucionální prostředí a 10 dílčích komisí pro jednotlivé oblasti vzdělávání (a příslušné obory 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem). V období duben až červen 2019 probíhaly 

na rektorátu a součástech VŠB-TUO povinné návštěvy dílčích komisí. 

 

Všechny dílčí hodnoticí komise vypracovaly svá stanoviska, která byla odhlasována členy 

jednotlivých komisí a řádně doručena NAÚ. Následně předseda hodnoticí komise vypracoval 

stanovisko hodnoticí komise jako celku, jehož nedílnou přílohou jsou stanoviska dílčích komisí. 

Toto stanovisko bylo všem členům hodnoticí komise zasláno k projednání per rollam. Stanovisko 

komise bylo přijato většinou 38 hlasů (1 hodnotitel byl proti návrhu a 16 hodnotitelů se zdrželo 

hlasování). 

 

Hodnoticí komise navrhla neudělení institucionální akreditace z důvodu zjištěných nedostatků 

v institucionálním prostředí. K jednotlivým oblastem vzdělávání uvedla, že příslušné standardy 

jsou u všech z nich naplněny, a to pro všechny typy studijních programů. Dále hodnoticí komise 

doporučila udělení akreditace oborům habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.  

 

Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace 

a zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zpravodaj Rady NAÚ pro 

institucionální akreditace po posouzení institucionálního prostředí navrhl institucionální 

akreditaci neudělit. Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělení 

institucionální akreditace pro všechny typy studijních programů ve všech žádaných oblastech 

vzdělávání a dále navrhli udělení akreditace všem žádaným oborům habilitačního řízení a řízení 

ke jmenování profesorem. 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava následně požádala o oddělení žádostí 

o udělení akreditace oborům habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ze společného 

řízení a o přerušení řízení o žádosti o institucionální akreditaci za účelem odstranění zjištěných 

nedostatků v institucionálním prostředí. NAÚ této žádosti vyhověl a řízení do 28. října 2019 

přerušil. 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava dne 24. října 2019 požádala o pokračování 

v řízení o žádosti o institucionální akreditaci a přiložila upravenou žádost spočívající ve změně 

původních podkladů k institucionálnímu prostředí. 

 

Nově zaslané podklady posoudila dílčí komise pro institucionální prostředí a udělení 

institucionální akreditace doporučila. Předseda hodnoticí komise následně udělení institucionální 

akreditace pro všechny typy studijních programů ve všech žádaných oblastech vzdělávání 

doporučil, přičemž toto stanovisko předem konzultoval se všemi členy hodnoticí komise, jejichž 

většina jej odsouhlasila (41 hodnotitelů pro, 0 proti, 14 hodnotitelů nereagovalo). 
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Zpravodaj Rady NAÚ pro institucionální akreditace po posouzení nových podkladů navrhl 

Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava institucionální akreditaci udělit s kontrolou 

vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality, kontrolou schválených studijních programů 

a kontrolou realizace doporučení v roce 2022.  

 

Poté byla Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava vyrozuměna o možnosti 

nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Vysoká škola báňská 

– Technická univerzita Ostrava se k podkladům řízení nevyjádřila. 

 

Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajských zpráv následovala dlouhá 

diskuze. Výsledkem této diskuze a komparativního hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání byl 

návrh, aby se hlasovalo o usnesení, kterým by byla institucionální akreditace udělena pro všechny 

oblasti vzdělávání a všechny typy studijních programů, o které Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava žádala. 

 

▪ Usnesení č. 895/2019:     

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. 

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

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje podle § 81b odst. 1 zákona č. 111/1998 

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

škole báňské – Technické univerzitě Ostrava institucionální akreditaci pro  

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

studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

studijních programů, 

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

magisterský a doktorský typ studijních programů, 

i) oblast vzdělávání Těžba a zpracování nerostných surovin a v jejím rámci bakalářský, 

magisterský a doktorský typ studijních programů, 

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

studijních programů. 

P: 11 K: 7  Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0  

 Schváleno. 

 

Poznámka: 

A) Institucionální prostředí 

Doporučení pro vedení vysoké školy: 

- z vývoje indikátorů stanovených ke sledování strategických cílů na úrovni vysoké školy 

i fakult vyvozovat adekvátní závěry, včetně vhodných nápravných opatření, 

- hodnotící a kontrolní činnosti více soustředit na konkrétní výsledky příslušné činnosti vysoké 

školy, fakult a dalších součástí, zvláště při hodnocení studijních programů, 
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- důsledně dbát na uskutečňování mobilit studentů doktorských studijních programů a na jejich 

účast na odpovídajících formách mezinárodní spolupráce, 

- zajistit, aby členové akademické obce měli reálnou možnost účastnit se přípravy strategických 

dokumentů nejen na úrovni vysoké školy, ale i jednotlivých fakult, 

- vedle zpřístupňování na intranetu zveřejňovat vnitřní předpisy, výroční zprávy, strategické 

dokumenty a zápisy z jednání všech samosprávných orgánů všech fakult. 

 

Zároveň Rada NAÚ konstatovala, že NAÚ provede v roce 2022 kontrolu vnitřního systému 

zajišťování a hodnocení kvality, kontrolu studijních programů schválených v rámci oprávnění 

získaného institucionální akreditací a kontrolu realizace dalších doporučení. 
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Příloha zápisu č. 2 ze zasedání Rady NAÚ č. 12/2019:  

 

Přijatá usnesení, stručná zdůvodnění a poznámky ve správních řízeních, kde příslušné rozhodnutí 

Rady NAÚ nabylo právní moci v měsíci říjnu 2019. 

 

a) Rada NAÚ se zabývala žádostí Slezské univerzity v Opavě o institucionální akreditaci 

pro 3 oblasti vzdělávání. V souladu s čl. 30 odst. 2 Statutu NAÚ byla ustavena hodnoticí komise, 

složená z předsedy hodnoticí komise, dílčí komise pro institucionální prostředí a 3 dílčích komisí 

pro jednotlivé oblasti vzdělávání. V období od 17. října do 23. října 2018 probíhaly na rektorátu 

a součástech Slezské univerzity v Opavě povinné návštěvy dílčích komisí. 

 

Poté všechny dílčí hodnoticí komise vypracovaly svá stanoviska, která byla odhlasována členy 

jednotlivých komisí a řádně doručena NAÚ. Následně předseda hodnoticí komise vypracoval 

stanovisko hodnoticí komise jako celku, jehož nedílnou přílohou jsou stanoviska dílčích komisí. 

Toto stanovisko bylo všem členům hodnoticí komise zasláno k projednání per rollam. Stanovisko 

komise bylo přijato většinou 13 hlasů (1 hlas byl proti návrhu a 3 hodnotitelé se zdrželi 

hlasování). Hodnoticí komise navrhla udělit Slezské univerzitě v Opavě institucionální akreditaci 

pro všechny oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro všechny typy studijních programů, o které 

Slezská univerzita v Opavě požádala.  

 

Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro institucionální akreditace 

a zpravodajové za příslušné oblasti vzdělávání své zprávy. Zpravodaj pro institucionální 

akreditace na základě posouzení institucionálního prostředí navrhl Slezské univerzitě v Opavě 

institucionální akreditaci neudělit. 

 

Zpravodajové Rady NAÚ pro oblasti vzdělávání navrhli udělit Slezské univerzitě v Opavě 

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

studijních programů, o které Slezská univerzita v Opavě požádala, s výjimkou bakalářského, 

magisterského a doktorského typu v oblasti vzdělávání Historické vědy, kde příslušný zpravodaj 

navrhl institucionální akreditaci neudělit. 

 

Poté byla Slezská univerzita v Opavě vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu 

a vyjádřit se k podkladům správního řízení. Rektor Slezské univerzity v Opavě zaslal 

dne 11. prosince 2018 své vyjádření ke správnímu spisu. 

 

Po projednání předložených podkladů a přednesení zpravodajských zpráv následovala obšírná 

diskuze. Výsledkem této diskuze, hodnocení institucionálního prostředí a komparativního 

hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání byl návrh, aby se hlasovalo o usnesení, kterým nebude 

Slezské univerzitě v Opavě udělena institucionální akreditace. 

 

▪ Usnesení č. 638/2018:     

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na základě § 83c odst. 2 písm. b) bod 

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

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, neuděluje podle § 81a odst. 4 písm. a), c) a d) 

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

o vysokých školách), Slezské univerzitě v Opavě institucionální akreditaci. 

P: 14 K: 8  Pro: 11  Proti: 1 Zdržel se: 2  

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Rada NAÚ konstatuje, že v případě institucionálního prostředí jsou hlavními důvody neudělení 

institucionální akreditace skutečnosti, že Slezská univerzita v Opavě nemá dosud zcela vytvořeno 



 
 

57 

odpovídající a fungující institucionální prostředí a funkční systém zajišťování kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností se teprve tvoří, dále nedostatky ve vnitřních předpisech i dalších normách 

a výhrady ke stěžejním strategickým a bilančním dokumentům. Činnost orgánů vysoké školy 

spolu s nastavenými procesními pravidly a požadavky vnitřních standardů pro studijní programy, 

jakož i evaluačními a kontrolními mechanismy, neskýtají dostatečné záruky, že Slezská 

univerzita v Opavě ve své působnosti posoudí studijní programy navrhované k uskutečňování na 

vysoké škole v rozsahu odpovídajícím akreditačním standardům. 

Rada NAÚ dále k oblasti vzdělávání Historické vědy konstatuje nedostatečné tematické pokrytí a 

nedostatečnou vzdělávací činnost v dané oblasti vzdělávání, převažující regionální zaměření 

tvůrčí činnosti s nedostatečným mezinárodním přesahem, personální zabezpečení, které 

nezaručuje stabilitu a rozvoj dané oblasti vzdělávání a absentující významnější mezinárodní 

rozměr. 

 
 


