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Zápis z 5. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu  

konaného dne 14. května 2020 

 

 

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

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

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

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

Hosté: Za Kancelář NAÚ: Bc. Filip Devera, 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 

 

Předseda NAÚ JUDr. Barančík zahájil jednání a přivítal přítomné na pátém řádném zasedání Rady 

NAÚ v roce 2020. 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. Různé 

 

▪ Usnesení č. 272/2020: 

Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání. 

Přítomni (P): 14    Kvorum (K): 8    Pro: 14   Proti: 0    Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 

Ad 2 Správní řízení 

 

Bod programu uvedl a řídil předseda NAÚ JUDr. Barančík. 

 

Rada NAÚ projednala 57 správních řízení týkajících se akreditací studijních programů a oborů 

habilitačního a jmenovacího řízení a institucionální akreditace u těchto vysokých škol: 

 

CEVRO Institut, z.ú., 

Česká zemědělská univerzita v Praze, 

České vysoké učení technické v Praze, 

Masarykova univerzita, 

Mendelova univerzita v Brně, 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 

NEWTON College, a.s., 

Slezská univerzita v Opavě, 

University of New York in Prague, s.r.o., 
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Univerzita Hradec Králové, 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 

Univerzita Karlova, 

Univerzita Palackého v Olomouci, 

Univerzita Pardubice, 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 

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 o změnách v akreditovaných činnostech 

 

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

a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování akreditovaných činností. 

 

Rada NAÚ se zabývala expertním posouzením kontrolní zprávy AKADEMIE STING, o. p. s., 

o uskutečňování studijního oboru Podniková ekonomika a management uskutečňovaného v rámci 

navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management AKADEMIÍ STING, 

o. p. s. 

 

S ohledem na situaci, kdy byla vysoká škola v říjnu 2018 a v září 2019 opakovaně požádána 

o zjednání nápravy ve smyslu § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách, navrhl zpravodaj na základě 

posouzení kontrolní zprávy zahájení správního řízení z moci úřední o odnětí akreditace shora 

uvedeného studijního programu s jeho studijním oborem. Stručné zdůvodnění: Personální 

zabezpečení některých předmětů (např. základních teoretických předmětů profilujícího základu 

Makroekonomie II a Mikroekonomie II) nevyhovuje současným standardům. Publikační činnost 

vyučujících profilujících předmětů není dostatečná – v publikační činnosti řady z nich (včetně 

vyučujících základních teoretických předmětů profilujícího základu) absentují uznávané publikace 

typu článků v impaktovaných časopisech a časopisech zařazených do databáze Scopus. Na pracovišti 

nejsou řešeny externí výzkumné projekty (vysoká škola uvádí pouze tři externí projekty zaměřené 

spíše na zvyšování kvality vzdělávacího procesu). Vysoká škola deklarovala, že není schopna 

zmíněné nedostatky eliminovat. 

 

Pro zahájení řízení z moci úřední je podle čl. 13 odst. 4 Statutu NAÚ nezbytné, aby se na tom usnesla 

Rada NAÚ. Řízení je zahájeno dnem doručení oznámení o zahájení řízení vysoké škole. u zahájeného 

řízení bude neprodleně jmenována hodnoticí komise, která daný podnět k odnětí akreditace posoudí 

v souladu se Statutem NAÚ. o přijetí nápravného opatření ve věci akreditace studijního programu 

následně v souladu s § 83c odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách a v návaznosti na čl. II 

bod 4 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

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

zákony, rozhodne Rada NAÚ. 

 

▪ Usnesení č. 330/2020: 



 
 

3 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství zahájí ve smyslu § 46 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 4 zákona 

č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

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

správní řízení ve věci odnětí akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu 

Ekonomika a management se studijním oborem Podniková ekonomika a management 

uskutečňovanému AKADEMIÍ STING, o. p. s. 

P: 12         K: 7     Pro: 10 Proti: 1       Zdržel se: 1 

Schváleno. 
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Legenda: Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; H – habilitační 
řízení; P – řízení ke jmenování profesorem; Vyžád. – číslo zasedání Rady NAÚ (popřípadě Akreditační komise), na kterém byla kontrolní zpráva vyžádána (pořadí zasedání-rok)  

 

▪ Usnesení č. 332/2020: 

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

Mezinárodní vztahy 
a diplomacie 

Bc.  01-20 
(07-19) 

realizace plánovaných změn 
v personálním zabezpečení 
studijního programu (01-20 
vyžádáno doplnění o úplné 
údaje o personálním 
zabezpečení studijního 
programu /v rozsahu příloh B-IIa 
a C-I žádosti o akreditaci/ 
a rozvrhu pro zimní a letní 
semestr aktuálního školního 
roku /včetně uvedení jmen 
vyučujících/) 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách 
konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení studijního 
programu a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. 
k deklarovanému personálnímu posílení prozatím nedošlo. 
Profesor, který má od akademického roku 2020/21 posílit 
personální zabezpečení studijního programu, nemá dosud dle 
údajů z REDOPu na vysoké škole uzavřený pracovní poměr. 
Vyučující, který má posílit výuku politologicky zaměřených 
studijních předmětů, nevykazuje dostatečnou tvůrčí činnost. 
Rada NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění 
nedostatků a realizaci plánovaných změn v personálním 
zabezpečení studijního programu k 31. říjnu 2020. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 333/2020: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Vysoké učení technické 
v Brně 

Realitní inženýrství NMgr.  04-18 personální zabezpečení 
a publikační činnost vyučujících 
podílejících se na 
zabezpečování výuky 
ekonomických předmětů v rámci 
uvedeného studijního programu 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci), údaje 
o aktualizaci základní literatury 
(v rozsahu přílohy B-III žádosti 
o akreditaci) 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách 
konstatuje nedostatky v publikační činnosti vyučujících a vyzývá 
vysokou školu k jejich odstranění. Část vyučujících od doby 
udělení akreditace v roce 2018 nevykazuje nové publikace. Rada 
NAÚ proto požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění 
nedostatků v publikační činnosti vyučujících a garantů studijních 
předmětů (v rozsahu příloh B-IIa a C-I) k 30. červnu 2023. 
 

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

 

▪ Usnesení č. 334/2020: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

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

Západočeská 
univerzita v Plzni, 
Fakulta aplikovaných 
věd 

Inženýrská 
informatika 

NMgr. Medicínská 
informatika 

02-19 
(06-17, 
01-15) 

personální zabezpečení 
studijního oboru, publikační 
činnost vyučujících a rozvoj 
vědecké činnosti (řešení 
externích vědecko-výzkumných 
projektů) (02-19 vyžádána další 
kontrolní zpráva o personálním 
zabezpečení studijního 
programu /v rozsahu příloh B-IIa 
a C-I žádosti o akreditaci 
doplněné o komentář 
a vysvětlení provedených 
personálních změn/; 06-17 
vyžádáno doplnění 
o 1) charakteristiku výsledků 
publikační činnosti z hlediska 
mezinárodního významu, 
2) údaje o personálním 
zabezpečení, 3) vysvětlení 
provedených personálních změn 
a 4) charakteristiku projektové 
činnosti vyučujících z hlediska 
jejich typu, doby řešení 
a významnosti. Rada NAÚ dále 
žádala doložit sumarizaci, která 
umožní srovnání se stavem 
v okamžiku udělení akreditace) 

Rada NAÚ žádá o doplnění kontrolní zprávy: 1) o soupis všech 
odlišností současného personálního zabezpečení studijního 
programu s jeho studijním oborem od personálního zabezpečení 
popsaného v původní schválené akreditační dokumentaci 
a vysvětlení všech těchto změn (proč a s jakým cílem byly 
provedeny), 2) o údaje o současném personálním zabezpečení 
studijního programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci) pro všechny garanty a přednášející, a to k 31. 
červenci 2020. 
 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 335/2020: 

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 

Moravská vysoká škola 
Olomouc, o.p.s. 

Ekonomika 
a management 

NMgr.  01-20 
(10-18) 

personální zabezpečení 
a publikační a další tvůrčí 
činnosti vyučujících, případně 
další profesní činnost 
u odborníků z praxe, vztahující 
se k jednotlivým 
zabezpečovaným předmětům, 
a tvůrčí činnost vysoké školy 
(v rozsahu příloh B-IIa, C-I a C-II 
žádosti o akreditaci); (01-20 
vyžádáno doplnění o úplné 
údaje o personálním 
zabezpečení studijního 
programu /tj. o přílohu C-I všech 
vyučujících podílejících se na 
uskutečňování studijního 
programu/) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

Slezská univerzita 
v Opavě,  
Filozoficko-
přírodovědecká fakulta 
v Opavě 

Učitelství pro střední 
školy 

NMgr. Učitelství dějepisu 
pro střední školy 

11-19 
(03-19, 
03-18, 
08-17, 
05-14) 

odstranění uvedených 
nedostatků (11-19 vyžádána 
kontrolní zpráva o dostudování 
zbývajícího studenta a 
o ukončení vzdělávací činnosti 
v daném studijním programu 
s jeho studijním oborem; 03-19 
vyžádána kontrolní zpráva 
o dostudování všech stávajících 
studentů; 03-18 vyžádána 
kontrolní zpráva o odstranění 
nedostatků v personálním 
zabezpečení studijního 
programu; 08-17 vyžádáno 
doplnění o 1) konkrétní údaje 
o úpravách koncepce 
pedagogických praxí, 2) údaje 
o personálním zabezpečení 
studijního oboru, 3) údaje 
o tvůrčí, resp. vědecké činnosti 
pracoviště vztahující se ke 
studijnímu oboru a 4) sylaby 
předmětů metodologického 
a oborově didaktického 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
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zaměření a charakteristiku 
provedených změn) 

Vysoké učení technické 
v Brně 

Expertní inženýrství 
v dopravě 

NMgr.  04-18 personální zabezpečení 
studijního programu s ohledem 
na velikost úvazků a smlouvy na 
dobu určitou (v rozsahu příloh  
B-IIa a C-I žádosti o akreditaci), 
údaje o aktualizaci základní 
literatury (v rozsahu přílohy B-III 
žádosti o akreditaci) 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 
 

Vysoké učení technické 
v Brně, Fakulta 
elektrotechniky 
a komunikačních 
technologií 

Automatizační 
a měřící technika 

Bc.  02-18 zabezpečení předmětů volně 
dostupnou studijní literaturou 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 336/2020: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE 

Vysoká škola 
Institucionální 

prostředí / oblast 
vzdělávání 

Vyžádání 
informace 

Termín 
předložení 
informace 

Znění požadavku na informaci Závěry NAÚ 

Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze 

Institucionální prostředí 06-19 3/2020 

předložit kontrolní zprávu obsahující 
vyhodnocení podnětů ke zveřejňování 
závěrečných prací, k Radě pro vnitřní hodnocení 
a k úpravě vnitřních předpisů Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze 

Rada NAÚ bere kontrolní zprávu na vědomí. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 337/2020: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE o ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 
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Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Univerzita Karlova,  
Fakulta humanitních 
studií 

Historické vědy NMgr. Evropské kulturní a duchovní 
dějiny 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách 
konstatuje nedostatky v garanci studijního programu s jeho 
studijním oborem a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. 
Nový garant vykazuje za posledních pět let pouze několik 
publikací, a to spíše ve formě editorství. Rada NAÚ proto 
požaduje předložit kontrolní zprávu o publikační a další tvůrčí 
činnosti garanta studijního programu s jeho studijním oborem 
k 31. květnu 2022. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 338/2020: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE o ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Univerzita Karlova,  
Fakulta humanitních 
studií 

Ekologie a ochrana 
prostředí 

NMgr. Sociální a kulturní ekologie změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o publikační 

a další tvůrčí činnosti nového garanta studijního programu s jeho 

studijním oborem za posledních 5 let. Rada NAÚ žádá o doplnění 

informace k 31. červenci 2020. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 339/2020: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE o ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

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

Humanitní studia, 
Humanities 

Dr. Kulturní antropologie,  
Cultural Anthropology 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách 
konstatuje nedostatky v garanci studijního programu s jeho 
studijním oborem a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. 
Nová garantka má na vysoké škole uzavřený pracovní poměr 
pouze do června 2022. Rada NAÚ proto požaduje předložit 
kontrolní zprávu o prodloužení pracovního poměru nové garantky 
na vysoké škole k 31. červenci 2022. 

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

Schváleno. 
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▪ Usnesení č. 340/2020: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE o ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

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

Humanitní studia NMgr. Kulturní antropologie 
(dvouoborové) 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách 
konstatuje nedostatky v garanci studijního programu s jeho 
studijním oborem a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. 
Nová garantka má na vysoké škole uzavřený pracovní poměr 
pouze do června 2022. Rada NAÚ proto požaduje předložit 
kontrolní zprávu o prodloužení pracovního poměru nové garantky 
na vysoké škole k 31. červenci 2022. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 341/2020: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE o ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola/Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně,  
Fakulta humanitních 
studií 

Zdravotně sociální 
péče 

Bc. Zdravotně sociální pracovník změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ žádá o doplnění informace o údaje o publikační 
a další tvůrčí činnosti nové garantky studijního programu s jeho 
studijním oborem za posledních 5 let. Rada NAÚ žádá o doplnění 
informace k 31. červenci 2020. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 342/2020: 

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 
aplikované psychologie, 
s. r. o. 

Humanitní studia Bc. Personální a interkulturní 
management 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ v souladu s § 86 odst. 1 zákona o vysokých školách 
konstatuje nedostatky v garanci studijního programu s jeho 
studijním oborem a vyzývá vysokou školu k jejich odstranění. 
Nová garantka vykazuje za posledních 5 let pouze dvě publikace, 
z toho v jednom případě jde o publikaci typu conference 
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proceedings. v druhém případě pak jde o spoluautorství knihy 
vydané v nakladatelství Karolinum. Rada NAÚ proto požaduje 
předložit kontrolní zprávu o publikační a další tvůrčí činnosti 
garantky studijního programu s jeho studijním oborem 
k 31. květnu 2022. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 343/2020: 

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, 
Zdravotně sociální 
fakulta 

Rehabilitace, 
Rehabilitation 

Bc. Rehabilitační-psychosociální 
péče o postižené děti, dospělé 
a seniory, 
Rehabilitative Psychosocial 
Care for Disabled Children, 
Adult, and Elders 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Strojírenství Bc. Materiály a technologie 
v dopravě 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Strojírenství NMgr. Materiály a technologie 
v dopravě 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
Fakulta umění 
a designu 

Design NMgr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Univerzita Karlova,  
1. lékařská fakulta 

Biochemie 
a patobiochemie, 
Biochemistry and 
Pathobiochemistry 

Dr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,  
1. lékařská fakulta 

Biologie a patologie 
buňky,  
Cell Biology and 
Pathology 

Dr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,  
1. lékařská fakulta 

Experimentální 
chirurgie, 
Experimental Surgery  

Dr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,  
1. lékařská fakulta 

Fyziologie 
a patofyziologie 
člověka,  
Human Physiology 
and Pathophysiology 

Dr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,  
2. lékařská fakulta 

Biochemie 
a patobiochemie, 
Biochemistry and 
Pathobiochemistry 

Dr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,  
2. lékařská fakulta 

Neurovědy, 
Neurosciences 

Dr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,  
3. lékařská fakulta 

Biochemie 
a patobiochemie, 
Biochemistry and 
Pathobiochemistry 

Dr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,  
Fakulta humanitních 
studií 

Filozofie,  
Philosophie 

NMgr. Německá a francouzská 
filozofie,  
Deutsche und französische 
Philosophie 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,  
Fakulta humanitních 
studií 

Humanitní studia, 
Humanities 

Bc. Studium humanitní 
vzdělanosti,  
Liberal Arts and Humanities 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Karlova,  
Lékařská fakulta v Plzni 

Biochemie 
a patobiochemie, 
Biochemistry and 
Pathobiochemistry 

Dr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Fakulta zdravotnických 
věd 

Ošetřovatelství  NMgr. Ošetřovatelská péče 
v interních oborech 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 

Kvantitativní metody 
v ekonomice, 

Dr.  Ekonometrie a operační 
výzkum,  

změna ve složení oborové rady 
(12-19 vyžádáno doplnění 
informace o podrobné údaje 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Fakulta informatiky 
a statistiky 

Quantitative Methods 
in Economics 

Econometrics and Operation 
Research 

o nově jmenovaných členech 
oborové rady /v rozsahu přílohy 
C-I žádosti o akreditaci/) 

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 
(12-19 vyžádáno doplnění 
informace o podrobné údaje 
o nově jmenovaných členech 
oborové rady /v rozsahu přílohy 
C-I žádosti o akreditaci/) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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 
(12-19 vyžádáno doplnění 
informace o podrobné údaje 
o nově jmenovaných členech 
oborové rady /v rozsahu přílohy 
C-I žádosti o akreditaci/) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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 
(12-19 vyžádáno doplnění 
informace o podrobné údaje 
o nově jmenovaných členech 
oborové rady /v rozsahu přílohy 
C-I žádosti o akreditaci/) 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Ekonomika 
a management 

Bc. Mezinárodní ekonomika 
a právo v podnikání 

zrušení studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na vědomí a současně požaduje 
doplnění o údaje o dostudování stávajících studentů (pokud 
v daném studijním programu a jeho studijním oboru v době jeho 
rušení nějací studenti dosud studovali) k 31. červenci 2020. 

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

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 344/2020: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE o ZMĚNÁCH v HABILITAČNÍCH ŘÍZENÍCH a ŘÍZENÍCH KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

Vysoká škola/Fakulta Obor Typ Obsah Závěry NAÚ 
Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Anatomie, histologie 
a embryologie 

H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Gynekologie a porodnictví H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Hygiena, preventivní lékařství 
a epidemiologie 

H změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Chirurgie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Kardiologie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Lékařská biofyzika H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Lékařská biologie H změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Lékařská farmakologie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Lékařská genetika H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Lékařská chemie a biochemie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Lékařská imunologie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Lékařská mikrobiologie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Neurochirurgie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Neurologie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Nukleární medicína H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Onkologie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Patologie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  

Pediatrie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 
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Lékařská fakulta 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Psychiatrie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Radiologie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Stomatologie H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Urologie H změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci,  
Lékařská fakulta 

Vnitřní nemoci H, P změna ve složení vědecké rady 
součásti vysoké školy 

Rada NAÚ bere informaci na vědomí. 

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

Schváleno. 



 

 

Ad 4 Různé 

 

a) Předseda NAÚ JUDr. Barančík otevřel diskusi k již dříve předloženému návrhu Jednacího řádu 

stálých komisí pro metodiku hodnocení NAÚ. Stálé komise pro metodiku hodnocení NAÚ by 

měly být ustavovány pro jednotlivé oblasti vzdělávání jako poradní orgány pro vnitřní hodnocení, 

vyhodnocování zkušeností z činnosti hodnoticích komisí a rozvoj metodiky jejich činnosti. Tyto 

komise se nebudou zabývat posuzováním jednotlivých studijních programů ani k nim vydávat 

stanoviska. Vytváření stálých komisí napomůže sjednocování správní praxe NAÚ 

a zprostředkování zpětné vazby mezi hodnotiteli a Radou NAÚ. o návrhu materiálu proběhla 

diskuse, která navázala na jeho projednání na předchozích zasedáních Rady NAÚ. 

 

▪ Usnesení č. 345/2020: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dle čl. 3 odst. 1 písm. b) Statutu 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství schvaluje Jednací řád stálých komisí pro 

metodiku hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

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

Schváleno. 

 

b) Rada NAÚ projednala návrh Strategie internacionalizace vysokého školství 2021+, který 

připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti se strategickým záměrem 

v oblasti vysokého školství pro období od r. 2021. Rada NAÚ vzala návrh materiálu, který ukládá 

úkoly v oblasti internacionalizace i NAÚ, na vědomí. 

 

c) Předseda NAÚ JUDr. Barančík informoval Radu NAÚ o žádosti stěžovatelky o přezkoumání 

závěrů šetření jejího podnětu, ve kterém upozornila na údajně nedostatečné personální 

zabezpečení studijních programů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  

 

d) Předseda NAÚ JUDr. Barančík dále zrekapituloval obsah stížnosti na podmínky čerpání 

prostředků na projekt TAČR na jedné vysoké škole. Upozornil, že NAÚ věcně nepřísluší 

kontrolovat či posuzovat záležitosti, kterou jsou otázkou pracovněprávních vztahů na vysokých 

školách. 

 

e) Člen Rady NAÚ prof. Noskievič vznesl podnět k přípravě metodického materiálu či standardů 

pro posuzování kvality distanční formy vysokoškolského vzdělávání. Vzhledem k dopadu 

mimořádných opatření spojených s epidemií COVID-19 lze očekávat zvýšený zájem vysokých 

škol o možnost akreditace distanční formy studia. Rada NAÚ se s jeho návrhem ztotožnila. 

 

f) Členové Rady NAÚ se po diskusi shodli na tom, že výuka prostřednictvím online platforem 

a dalších nástrojů pro výuku na dálku je z hlediska akreditace přípustná pouze v době trvání 

mimořádných opatření spojených s epidemií COVID-19. Po skončení mimořádné situace není 

možné nahrazovat prezenční výuku v prezenční a kombinované formě studia dálkovou výukou. 

Pro realizaci studijního programu výhradně dálkovým způsobem (resp. způsobem, který 

nenaplňuje požadavek standardů 80 hodin kontaktní, tzn. prezenční výuky v každém semestru 

vyjma posledního) je nezbytná akreditace kombinované nebo distanční formy studia. 

 

g) Rada NAÚ se zabývala plněním informační povinnosti vysokých škol s institucionální 

akreditací, příslušné informace o schválených studijních programech byly zaslány ze šesti 

vysokých škol. Rada NAÚ vzala na vědomí sdělení Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, Ostravské univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Západočeské univerzity v Plzni 

o následujících studijních programech schválených orgány těchto vysokých škol na základě 
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oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace. Rada NAÚ po diskusi přerušila 

projednávání některých studijních programů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

Ostravské univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci a Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava, přičemž zjištěné nedostatky budou řešeny s konkrétní vysokou školou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Součást vysoké školy 
Název studijního 

programu 
Typ programu 

Profil 

programu 

Jazyk 

výuky 

Forma 

studia 

Doba 

studia 

Titul 

(rigorózní 

zkouška) 

Poznámka 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Návrh usnesení: Následující studijní programy vzala Rada NAÚ na vědomí. 

Filozofická fakulta 

Německý jazyk se 

zaměřením na vzdělávání 

pro střední školy 

Bakalářský Akademický Česky P 3  

 

Filozofická fakulta 

Učitelství pro střední školy 

Specializace: Učitelství pro 

střední školy se specializací 

Německý jazyk a literatura 

Navazující 

magisterský 
Akademický Česky P 2 PhDr. 

Rozšíření o další 

specializaci: Učitelství pro 

střední školy se 

specializací Německý 

jazyk a literatura 

Pedagogická fakulta 

Učitelství pro střední školy 

Specializace: Učitelství pro 

střední školy se specializací 

Německý jazyk a literatura 

Navazující 

magisterský 
Akademický Česky P 2 

  

PhDr. 
 

Rozšíření o další 

specializaci: Učitelství pro 

střední školy se 

specializací Německý 

jazyk a literatura 

Přírodovědecká fakulta 

Učitelství pro střední školy 

Specializace: Učitelství pro 

střední školy se specializací 

Německý jazyk a literatura 

Navazující 

magisterský 
Akademický Česky P 2 PhDr. 

Rozšíření o další 

specializaci: Učitelství pro 

střední školy se 

specializací Německý 

jazyk a literatura 

Ostravská univerzita 

Návrh usnesení: Následující studijní programy vzala Rada NAÚ na vědomí. 

Lékařská fakulta Aplikovaná fyzioterapie 
Navazující 

magisterský 
Profesní Česky P 2   
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Lékařská fakulta 
Ošetřovatelská péče 

v psychiatrii 

Navazující 

magisterský 
Profesní Česky K, P 2 PhDr.  

Univerzita Karlova 

Návrh usnesení: Následující studijní programy vzala Rada NAÚ na vědomí. 

1. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Fyziologickým 

ústavem AV ČR, v.v.i., 

Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Ústavem experimentální 

medicíny AV ČR, v. v. i., 

a Ústavem molekulární 

genetiky AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Biologie a patologie buňky Doktorský - Česky K, P 4   

1. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., 

Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Ústavem experimentální 

medicíny AV ČR, v. v. i., 

a Ústavem molekulární 

genetiky AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Cell Biology and Pathology Doktorský - Anglicky K, P 4   

1. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., 

Biotechnologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Ústavem fyzikální 

chemie J. Heyrovského 

AV ČR, v. v. i., Ústavem 

Developmental and Cell 

Biology 
Doktorský - Anglicky K, P 4   
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živočišné fyziologie 

a genetiky AV ČR, v. v. 

i., Ústavem organické 

chemie a biochemie AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

molekulární genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

experimentální medicíny 

AV ČR, v. v. i., 

a Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

1. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Fyziologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Experimental Surgery Doktorský - Anglicky K, P 4   

1. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Fyziologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Experimentální chirurgie Doktorský - Česky K, P 4   

1. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Biotechnologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., Ústavem 

fyzikální chemie J. 

Heyrovského AV ČR, v. 

v. i., Ústavem živočišné 

fyziologie a genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

organické chemie 

a biochemie AV ČR, v. 

v. i., Ústavem 

molekulární genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

Immunology Doktorský - Anglicky K, P 4   
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experimentální medicíny 

AV ČR, v. v. i., 

a Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

1. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Biotechnologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., Ústavem 

fyzikální chemie J. 

Heyrovského AV ČR, v. 

v. i., Ústavem živočišné 

fyziologie a genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

organické chemie 

a biochemie AV ČR, v. 

v. i., Ústavem 

molekulární genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

experimentální medicíny 

AV ČR, v. v. i., 

a Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Imunologie Doktorský - Česky K, P 4   

1. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Fyziologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Lékařská biofyzika Doktorský - Česky K, P 4   

1. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Fyziologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Medical Biophysics Doktorský - Anglicky K, P 4   
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1. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., 

Biotechnologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Ústavem fyzikální 

chemie J. Heyrovského 

AV ČR, v. v. i., Ústavem 

živočišné fyziologie 

a genetiky AV ČR, v. v. 

i., Ústavem organické 

chemie a biochemie AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

molekulární genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

experimentální medicíny 

AV ČR, v. v. i., 

a Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Vývojová a buněčná 

biologie 
Doktorský - Česky K, P 4   

2. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., 

Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Ústavem experimentální 

medicíny AV ČR, v. v. i., 

a Ústavem molekulární 

genetiky AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Biologie a patologie buňky Doktorský - Česky K, P 4   

2. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., 

Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Cell Biology and Pathology Doktorský - Anglicky K, P 4   
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Ústavem experimentální 

medicíny AV ČR, v. v. i., 

a Ústavem molekulární 

genetiky AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

2. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Fyziologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Experimental Surgery Doktorský - Anglicky K, P 4   

2. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Fyziologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Experimentální chirurgie Doktorský - Česky K, P 4   

2. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Biotechnologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., Ústavem 

fyzikální chemie J. 

Heyrovského AV ČR, v. 

v. i., Ústavem živočišné 

fyziologie a genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

organické chemie 

a biochemie AV ČR, v. 

v. i., Ústavem 

molekulární genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

experimentální medicíny 

AV ČR, v. v. i., 

a Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Immunology Doktorský - Anglicky K, P 4   
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2. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Biotechnologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., Ústavem 

fyzikální chemie J. 

Heyrovského AV ČR, v. 

v. i., Ústavem živočišné 

fyziologie a genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

organické chemie 

a biochemie AV ČR, v. 

v. i., Ústavem 

molekulární genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

experimentální medicíny 

AV ČR, v. v. i., 

a Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Imunologie Doktorský - Česky K, P 4   

2. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ 

Lékařská biofyzika Doktorský - Česky K, P 4   

2. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ 

Medical Biophysics Doktorský - Anglicky K, P 4   

3. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., 

Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Ústavem experimentální 

Biologie a patologie buňky Doktorský - Česky K, P 4   
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medicíny AV ČR, v. v. i., 

a Ústavem molekulární 

genetiky AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

3. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., 

Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Ústavem experimentální 

medicíny AV ČR, v. v. i., 

a Ústavem molekulární 

genetiky AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Cell Biology and Pathology Doktorský - Anglicky K, P 4   

3. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., 

Biotechnologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Ústavem fyzikální 

chemie J. Heyrovského 

AV ČR, v. v. i., Ústavem 

živočišné fyziologie 

a genetiky AV ČR, v. v. 

i., Ústavem organické 

chemie a biochemie AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

molekulární genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

experimentální medicíny 

AV ČR, v. v. i., 

a Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Developmental and Cell 

Biology 
Doktorský - Anglicky K, P 4   
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3. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ 

Experimental Surgery Doktorský - Anglicky K, P 4   

3. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ 

Experimentální chirurgie Doktorský - Česky K, P 4   

3. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Biotechnologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., Ústavem 

fyzikální chemie J. 

Heyrovského AV ČR, v. 

v. i., Ústavem živočišné 

fyziologie a genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

organické chemie 

a biochemie AV ČR, v. 

v. i., Ústavem 

molekulární genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

experimentální medicíny 

AV ČR, v. v. i., 

a Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Immunology Doktorský - Anglicky K, P 4   

3. lékařská fakulta 

Spolupráce 

s Biotechnologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., Ústavem 

fyzikální chemie J. 

Imunologie Doktorský - Česky K, P 4   
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Heyrovského AV ČR, v. 

v. i., Ústavem živočišné 

fyziologie a genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

organické chemie 

a biochemie AV ČR, v. 

v. i., Ústavem 

molekulární genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

experimentální medicíny 

AV ČR, v. v. i., 

a Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

3. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ 

Lékařská biofyzika Doktorský - Česky K, P 4   

3. lékařská fakulta 

Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., dle § 81 

ZVŠ 

Medical Biophysics Doktorský - Anglicky K, P 4   

3. lékařská fakulta 
Spolupráce s 

Fyziologickým ústavem 

AV ČR, v. v. i., 

Biotechnologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

Ústavem fyzikální 

chemie J. Heyrovského 

AV ČR, v. v. i., Ústavem 

živočišné fyziologie 

a genetiky AV ČR, v. v. 

i., Ústavem organické 

chemie a biochemie AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

Vývojová a buněčná 

biologie 
Doktorský - Česky K, P 4   
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molekulární genetiky AV 

ČR, v. v. i., Ústavem 

experimentální medicíny 

AV ČR, v. v. i., 

a Mikrobiologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Clinical Biochemistry Doktorský - Anglicky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 

Clinical Oncology and 

Radiotherapy 
Doktorský - Anglicky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Dentistry Doktorský - Anglicky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Gynaecology and Obstetrics Doktorský - Anglicky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Gynekologie a porodnictví Doktorský - Česky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Chirurgie Doktorský - Česky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Internal Medicine Doktorský - Anglicky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Klinická biochemie Doktorský - Česky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 

Klinická onkologie 

a radioterapie 
Doktorský - Česky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Lékařská biofyzika Doktorský - Česky K, P 4   

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 

Lékařská chemie 

a biochemie 
Doktorský - Česky K, P 4,   

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Medical Biophysics Doktorský - Anglicky K, P 4   

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 

Medical Chemistry and 

Biochemistry 
Doktorský - Anglicky K, P 4  
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Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Oční lékařství Doktorský - Česky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Ophthalmology Doktorský - Anglicky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Paediatrics Doktorský - Anglicky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Pediatrie Doktorský - Česky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Psychiatrie Doktorský - Česky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Psychiatry Doktorský - Anglicky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Radiologie Doktorský - Česky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Radiology Doktorský - Anglicky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Stomatologie Doktorský - Česky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Surgery Doktorský - Anglicky K, P 4  

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 
Vnitřní nemoci Doktorský - Česky K, P 4  

 

Lékařská fakulta v Plzni 

Spolupráce 

s Fyziologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i., 

dle § 81 ZVŠ 

Lékařská biofyzika Doktorský - Česky K, P 4   

Návrh usnesení: Následující změny v již schválených studijních programech vzala Rada NAÚ na vědomí. 

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

1. lékařská fakulta 
Biochemistry and 

Pathobiochemistry 
Doktorský - Anglicky K, P 4  Změna garanta 
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2. lékařská fakulta  Biochemie a patobiochemie Doktorský - Česky K, P 4  Změna garanta 

2. lékařská fakulta 
Biochemistry and 

Pathobiochemistry 
Doktorský - Anglicky K, P 4  Změna garanta. 

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

3. lékařská fakulta 
Biochemistry and 

Pathobiochemistry 
Doktorský - Anglicky K, P 4  Změna garanta 

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

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

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

Lékařská fakulta v Plzni 
Biochemistry and 

Pathobiochemistry 
Doktorský - Anglicky K, P 4  Změna garanta 

Pedagogická fakulta Školský management Bakalářský Akademický Česky K 3  Změna garanta 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Návrh usnesení: Následující studijní programy vzala Rada NAÚ na vědomí. 

Filozofická fakulta English Philology Bakalářský Akademický Anglicky P 3   

Filozofická fakulta English Philology 
Navazující 

magisterský 
Akademický Anglicky P 2   

Filozofická fakulta Music Bakalářský Akademický Anglicky P 3   

Právnická fakulta 
International Law, War and 

Peace 
Bakalářský Akademický Anglicky P 3   

Návrh usnesení: Následující změny v již schválených studijních programech vzala Rada NAÚ na vědomí. 
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Pedagogická fakulta 
Učitelství pro 1. stupeň 

základní školy 
Magisterský Akademický Česky K, P 5 PhDr. Změna garanta 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Následující studijní programy vzala Rada NAÚ na vědomí. 

Fakulta strojní Aplikovaná mechanika Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta strojní Applied Mechanics Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta strojní Řízení strojů a procesů Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta strojní 
Control of Machines and 

Processes 
Doktorský - Anglicky K, P 4   

Fakulta strojní Robotika Doktorský - Česky K, P 4   

Fakulta strojní Robotics Doktorský - Anglicky K, P 4   

Západočeská univerzita v Plzni 

Návrh usnesení: Následující studijní programy vzala Rada NAÚ na vědomí. 

Fakulta elektrotechnická Aplikovaná elektrotechnika 
Navazující 

magisterský 
Akademický Česky K 2  

Doporučení pro vysokou 

školu: Povinně volitelné 

předměty, které vedou ke 

dvěma zaměřením, lze 

charakterizovat jako 

specializace. 
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Předseda NAÚ JUDr. Barančík na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání. 

 

Zapsali: Filip Devera, Martina Kahánková, Petr Novák, Jana Pištorová, Dita Tarbajová, Martina 

Vidláková 

 

Schválil: JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.
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Příloha zápisu ze zasedání Rady NAÚ č. 05/2020:  

Přijatá usnesení, stručná zdůvodnění a poznámky ve správních řízeních, kde příslušné rozhodnutí Rady NAÚ nabylo právní moci v měsíci květnu 2020. 

 
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 Žádost Profil Typ Forma 

St. 
d. 

Rig. 
Oblast 

vzdělávání 
Specifické 

studijní plány 

Usnesení 
Rady NAÚ 

(+ doba 
platnosti 

akreditace 
od nabytí 

právní 
moci 

rozhodnutí 

Stručné zdůvodnění/Poznámka 
+ výsledek hlasování 

 CEVRO Institut, z.ú. 
          

157/2020 
Economics, Business, 

Politics 
akred. akad. Bc. P 3  

Ekonomické 

obory 
 

ad 1) 5 let 

podle § 80 

odst. 1 

písm. c) 

ZVŠ 

Stručné zdůvodnění: Celková struktura 

akademických pracovníků neskýtá 

dostatečné záruky řádného 

personálního zabezpečení na dobu 10 

let. Studijní program je zajišťován 

úzkým jádrem vyučujících, kteří 

působící na vysoké škole na plný 

úvazek a jsou současně vytíženi 

výukou velkého počtu předmětů, což 
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nedává perspektivu rozvoje jejich 

publikační a další tvůrčí činnosti. 

Někteří vyučující vykazují poměrně 

slabou publikační činnost z hlediska 

výstupů v renomovaných 

recenzovaných časopisech. 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu 
o personálním zabezpečení studijního 
programu, publikační činnosti 
vyučujících k jimi zajišťovaným 
předmětům (v rozsahu příloh B-IIa a C-
I žádosti o akreditaci) a tvůrčí činnosti 
vysoké školy (v rozsahu přílohy C-II 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. březnu 2022.  
 

P: 13 K: 7 Pro: 12 Proti: 1 Zdržel se: 0 

 

České vysoké učení 
technické v Praze – 
Fakulta 
biomedicínského 
inženýrství 

                    

214/2020 
Biomedical and Clinical 
Engineering 

akred. akad. NMgr. P 2   
Zdravotnické 
obory 

  ad 1) 10 let P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

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

                    

215/2020 
Aplikace softwarového 
inženýrství 

akred. akad. NMgr. P 2   Informatika   ad 2) P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

216/2020 
Applications of Software 
Engineering 

akred. akad. NMgr. P 2   Informatika   ad 2) P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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283/2020 

Bezpečnost a zabezpečení 
jaderných zařízení 
a forenzní analýzy 
jaderných materiálů 

akred.   Dr. K, P 4   
Fyzika 55 %, 
Chemie 25 %, 
Informatika 20 % 

  ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu 
o provedených úpravách v oblasti 
informatiky dle připomínek hodnoticí 
komise (v rozsahu příloh B-IIb a B-III 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. prosinci 2020.  
 
Rada NAÚ doporučuje věnovat 
pozornost publikační aktivitě zejména 
mladších akademických pracovníků.  
 
P: 14 K: 8 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

284/2020 
Nuclear Safety, Security 
and Forensics 

akred.   Dr. K, P 4   
Fyzika 55 %, 
Chemie 25 %, 
Informatika 20 % 

  ad 1) 10 let dtto 

217/2020 
Vyřazování jaderných 
zařízení z provozu 

akred. akad. Bc. P 3   
Energetika 32 %, 
Fyzika 52 %, 
Chemie 16 % 

  ad 1) 10 let P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

218/2020 
Decommissioning of 
Nuclear Facilities 

akred. akad. Bc. P 3   
Energetika 32 %, 
Fyzika 52 %, 
Chemie 16 % 

  ad 1) 10 let P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

219/2020 
Vyřazování jaderných 
zařízení z provozu 

akred. akad. NMgr. P 2   
Energetika 26 %, 
Fyzika 46 %, 
Chemie 28 % 

  ad 1) 10 let P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

220/2020 
Decommissioning of 
Nuclear Facilities 

akred. akad. NMgr. P 2   
Energetika 26 %, 
Fyzika 46 %, 
Chemie 28 % 

  ad 1) 10 let P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

221/2020 Jaderná chemie akred. akad. Bc. P 3   Chemie   

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

Stručné zdůvodnění: Celková struktura 
akademických pracovníků neskýtá 
dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení na dobu 10 
let z hlediska věku. Předměty 
profilujícího základu jsou garantovány 
akademickými pracovníky vyššího 
věku, přičemž v některých případech 
není zřejmé zajištění nástupců 
s relevantní tvůrčí činností tak, aby byla 
zajištěna kontinuita kvalitního 
zabezpečení studijního programu.  
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Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu 
o personálním zabezpečení 
a publikační činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. srpnu 2022.   
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

222/2020 Nuclear Chemistry akred. akad. Bc. P 3   Chemie   

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

dtto 

223/2020 Jaderná chemie akred. akad. NMgr. P 2   Chemie   

ad 1) 5 let 

podle § 80 

odst. 1 

písm. c) 

ZVŠ 

Stručné zdůvodnění: Celková struktura 
akademických pracovníků neskýtá 
dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení na dobu 10 
let z hlediska věku. Předměty 
profilujícího základu jsou garantovány 
akademickými pracovníky vyššího 
věku (včetně garanta studijního 
programu), přičemž v některých 
případech není zřejmé zajištění 
nástupců s relevantní tvůrčí činností 
tak, aby byla zajištěna kontinuita 
kvalitního zabezpečení studijního 
programu.  
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu 
o personálním zabezpečení 
a publikační činnosti vyučujících 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. srpnu 2022.   
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

224/2020 Nuclear Chemistry akred. akad. NMgr. P 2   Chemie   
 

dtto 
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České vysoké učení 
technické v Praze – 
Fakulta strojní 

          

225/2020 
Applied Sciences in 
Mechanical Engineering 

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

Applied 
Mechanics, 
Biomechanics, 
Mechatronics, 
Mathematical 
Modeling in 
Engineering 

ad 1) do 
27.10.2028 

Poznámka: Na dobu platnosti 
akreditace obsahově shodného 
studijního programu Aplikované vědy 
v strojním inženýrství 
uskutečňovaného v českém jazyce (tj. 
do 27. října 2028).    
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

226/2020 
Automation and 
Instrumentation Engineering 

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

Automation and 
Industrial 
Informatics, 
Instrumentation 
Engineering 

ad 1) do 
27.10.2028 

Poznámka: Na dobu platnosti 
akreditace obsahově shodného 
studijního programu Automatizační 
a přístrojová technika 
uskutečňovaného v českém jazyce (tj. 
do 27. října 2028).    
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

227/2020 Environmental Engineering akred. akad. NMgr. P 2   Energetika   
ad 1) do 
27.2.2029 

Poznámka: Na dobu platnosti 
akreditace obsahově shodného 
studijního programu Technika prostředí 
uskutečňovaného v českém jazyce (tj. 
do 27. února 2029).    
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

228/2020 
Konstrukční inženýrství 
a mechatronika 

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

  ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ doporučuje 
věnovat pozornost aktualizaci studijní 
literatury a u některých školitelů posílit 
publikační výstupy v zahraničních 
časopisech. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

229/2020 
Design Engineering and 
Mechatronics 

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

  ad 1) 10 let dtto 

230/2020 Řízení strojů a procesů akred.   Dr. K, P 4   
Strojírenství, 
technologie 
a materiály 

  ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ doporučuje 
věnovat pozornost aktualizaci studijní 
literatury. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

231/2020 
Machine and Process 
Control 

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

  ad 1) 10 let dtto 
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 Mendelova univerzita v 
Brně – Agronomická 
fakulta 

                    

233/2020 Krmivářství akred. akad. NMgr. P 2   Zemědělství   ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ doporučuje 
věnovat pozornost připomínkám 
uvedeným v zápise z jednání hodnoticí 
komise. 
 
Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní 
zprávu zaměřenou na publikační 
činnost garantů a dalších vyučujících 
předmětů profilujícího základu 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. prosinci 2023. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

234/2020 Zootechnika akred. akad. NMgr. P 2   Zemědělství 
Zootechnika, 
Chov koní 
a agroturistika 

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. 
Garant studijního programu má velmi 
málo kvalitních publikačních výstupů. 
Tvůrčí činnost garantů předmětů 
i dalších vyučujících je až na výjimky 
podprůměrná. Velká část 
vykazovaných publikací byla 
publikována v univerzitním časopisu, 
který není evidován ve WoS, nebo ve 
sbornících z konferencí. Pokud 
nedojde k výraznému zkvalitnění tvůrčí 
činnosti k termínu podání kontrolní 
zprávy, přijme NAÚ adekvátní opatření. 
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu zaměřenou 
na publikační činnost garantů a dalších 
vyučujících předmětů profilujícího 
základu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. prosinci 2023. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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Ostravská univerzita – 
Pedagogická fakulta 

                    

235/2020 
Informační a komunikační 
technologie ve vzdělávání 

rozšíř.   Dr. K 4   Učitelství   
ad 1) do 
27.7.2029 

Poznámka: Na dobu platnosti 
akreditace akreditovaného studijního 
programu Informační a komunikační 
technologie ve vzdělávání v prezenční 
formě studia (tj. do 27. července 2029). 
 
Rada NAÚ upozorňuje, že povinnost 
předložit kontrolní zprávu o publikační 
a další tvůrčí činnosti vyučujících 
a členů oborové rady v rozsahu příloh 
C-I žádosti o akreditaci k 31. srpnu 
2022 se vztahuje také ke studijnímu 
programu uskutečňovanému 
v kombinované formě. 
    
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 Pražská vysoká škola 
psychosociálních 
studií, s.r.o. 

                    

236/2020 Psychologie akred. akad. Bc. P 3   Psychologie   

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

Stručné zdůvodnění: Celková struktura 
akademických pracovníků neskýtá 
dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení na dobu 10 
let z hlediska věku, výše či typu úvazků 
a publikační a další tvůrčí činnosti 
vyučujících. Publikační činnost garantů 
předmětů profilujícího základu 
a dalších akademických pracovníků je 
poměrně slabá, s minimálním 
zastoupením publikací 
v renomovaných recenzovaných 
časopisech zařazených do světových 
databází. Někteří garanti základních 
teoretických předmětů profilujícího 
základu jsou vyššího věku a není 
zřejmé zajištění nástupců s relevantní 
tvůrčí činností tak, aby byla zajištěna 
kontinuita kvalitního zabezpečení 
studijního programu. Někteří garanti 
základních teoretických předmětů 
nemají na vysoké škole plný pracovní 
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úvazek, přičemž zejména u garanta 
studijního předmětu Základy obecné 
psychopatologie je typ 
pracovněprávního vztahu k vysoké 
škole třeba hodnotit jako závažné 
nenaplnění standardů pro akreditace.    
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o zajištění 
garance základních teoretických 
předmětů a předmětů profilujícího 
základu v souladu s metodickou 
pomůckou pro hodnocení žádostí 
a zejména s požadavky nařízení vlády 
č. 274/2019 Sb. (v rozsahu příloh B-IIa 
a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. květnu 2021. 
 
Rada NAÚ dále požaduje předložit 
kontrolní zprávu o celkovém 
personálním zabezpečení studijního 
programu s ohledem na 
předpokládanou generační obměnu 
vyučujících, včetně garanta studijního 
programu a garantů předmětů, 
o publikační a další tvůrčí činnosti 
garanta studijního programu mající 
mezinárodní rozměr, o řešených 
externích projektech a o celkové tvůrčí 
činnosti vysoké školy v oblasti 
vzdělávání Psychologie (v rozsahu 
příloh B-IIa, C-I a C-II žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. květnu 2023. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

237/2020 Psychologie akred. akad. NMgr. P 2   Psychologie   

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

Stručné zdůvodnění: Celková struktura 
akademických pracovníků neskýtá 
dostatečné záruky řádného 
personálního zabezpečení na dobu 10 
let z hlediska věku, výše či typu úvazků 
a publikační a další tvůrčí činnosti 
vyučujících. Publikační činnost garantů 
předmětů profilujícího základu a další 
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vyučujících je poměrně slabá 
s minimálním zastoupením publikací 
v renomovaných recenzovaných 
časopisech zařazených do světových 
databází. Někteří garanti základních 
teoretických předmětů profilujícího 
základu jsou vyššího věku a není 
zřejmé zajištění nástupců s relevantní 
tvůrčí činností tak, aby byla zajištěna 
kontinuita kvalitního zabezpečení 
studijního programu. Někteří garanti 
základních teoretických předmětů 
nemají na vysoké škole plný pracovní 
úvazek, a garanti předmětů 
profilujícího základu Sociální patologie 
a psychosociální intervence, Speciální 
otázky psychodiagnostiky dětí 
a dospělých a Obecná a speciální 
psychoterapie nemají na vysoké škole 
pracovní poměr.    
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu o zajištění 
garance základních teoretických 
předmětů a dalších předmětů 
profilujícího základu v souladu 
s metodickou pomůckou pro 
hodnocení žádostí a zejména 
s požadavky nařízení vlády č. 
274/2019 Sb. (v rozsahu příloh B-IIa 
a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. květnu 2021. 
 
Rada NAÚ dále požaduje předložit 
kontrolní zprávu o celkovém 
personálním zajištění studijního 
programu s ohledem na 
předpokládanou generační obměnu 
vyučujících, včetně garanta studijního 
programu a garantů předmětů, další 
tvůrčí činnosti garanta studijního 
programu mající mezinárodní rozměr, 
o řešených externích vědeckých 
a výzkumných projektech a o celkové 
vědecké, výzkumné a další tvůrčí 
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činnosti vysoké školy v oblasti 
vzdělávání Psychologie (v rozsahu 
příloh B-IIa, C-I a C-II žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. květnu 2023. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2 

 Slezská univerzita v 
Opavě – Filozoficko-
přírodovědecká fakulta 
v Opavě 

                    

238/2020 Angličtina  akred. akad. Bc. P 3   Filologie 
completus, 
maior, minor 

ad 1) 10 let P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

239/2020 Český jazyk a literatura akred. akad. Bc. K, P 3   Filologie 
completus, 
maior, minor 

ad 1) 10 let P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

240/2020 Italština rozšíř. akad. Bc. P 3   Filologie maior, minor 
ad 1) do 
19.10.2024 

Poznámka: Na dobu platnosti 
akreditace akreditovaného studijního 
programu Italština (tj. do 19. října 
2024). 
 
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. květnu 2023. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

241/2020 Němčina akred. akad. Bc. P 3   Filologie 
completus, 
maior, minor 

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. 
V publikační činnosti garanta studijního 
programu zcela absentují zahraniční 
publikace a tvůrčí činnost některých 
garantů studijních předmětů plně 
neodpovídá zaměření jimi 
zajišťovaných předmětů.   
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu 
o personálním zabezpečení studijního 
programu (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 
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žádosti o akreditaci) a publikační 
činnosti garanta studijního programu. 
Rada NAÚ požaduje předložení 
uvedené kontrolní zprávy k 31. květnu 
2023. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 Technická univerzita v 
Liberci – Fakulta 
mechatroniky, 
informatiky 
a mezioborových studií 

                    

242/2020 
Aplikované vědy v 
inženýrství 

akred.   Dr. K, P 4   

Fyzika 30 %, 
Matematika  
30 %, 
Strojírenství, 
technologie 
a materiály 40 % 

  ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 

předložení kontrolní zprávy o vědecké, 

výzkumné a další tvůrčí činnosti 

akademických pracovníků zajišťujících 

studijní program (v rozsahu přílohy C-I 

žádosti o akreditaci); obsahující dále 

rovněž údaje o průběhu studia (bilance 

počtu studentů a úspěšných 

absolventů) a obhájených disertačních 

pracích (rok obhájení, téma, doktorand, 

školitel). Rada NAÚ požaduje 

předložení uvedené kontrolní zprávy 

k 31. prosinci 2025.  

P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

243/2020 
Applied Sciences in 
Engineering 

akred.   Dr. K, P 4   

Fyzika 30 %, 
Matematika  
30 %, 
Strojírenství, 
technologie 
a materiály 40 % 

  ad 1) 10 let dtto 

 Technická univerzita v 
Liberci – Fakulta 
přírodovědně-
humanitní 
a pedagogická 

          

244/2020 
Chemie se zaměřením na 
vzdělávání 

akred. akad. Bc. K, P 3   Učitelství maior, minor 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 
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požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. květnu 2025. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

245/2020 
Komunitní a příhraniční 
studia 

akred. akad. Bc. P 3   

Filozofie, 
religionistika 
a teologie 18 %, 
Politické vědy 
21 %,  
Sociologie 61 % 

  ad 2) P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 Technická univerzita v 
Liberci – Fakulta umění 
a architektury 

                    

246/2020 
Výtvarné umění – Tvorba ve 
veřejném prostoru 

akred. akad. NMgr. P 2   Umění   

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

Stručné zdůvodnění: Akreditace se 
danému studijnímu programu uděluje 
poprvé. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

247/2020 
Výtvarné umění – Tvorba ve 
veřejném prostoru 

akred. akad. Bc. P 4   Umění   

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

Stručné zdůvodnění: Akreditace se 
danému studijnímu programu uděluje 
poprvé. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha 
s.r.o. 

                    

252/2020 Andragogika akred. akad. Bc. K, P 3   
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. 

Publikační činnost garantů základních 

teoretických předmětů profilujícího 

základu (s výjimkou garanta studijního 

programu) a dalších vyučujících je 

velmi slabá. Ve většině případů 

vyučující publikují výhradně 

na domácích pracovištích či na 

konferencích maximálně lokálního 

významu, zcela absentují publikace 

v renomovaných časopisech 

a nakladatelstvích. Navržený garant 

studijního programu je vyššího věku, 
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vzhledem k minimální publikační 

činnosti ostatních vyučujících v plném 

pracovním poměru není reálné 

případné převzetí garance studijního 

programu jiným akademickým 

pracovníkem, a to včetně 

designovaného nástupce uvedeného 

v sebehodnotící zprávě. Většina 

vyučujících má uzavřeny pracovní 

smlouvy na dobu určitou (například 

garant studijního programu do roku 

2022) a po tomto datu není 

momentálně zajištěna kontinuita 

zabezpečení studijního programu.  

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy 
o personálním zabezpečení studijního 
programu a publikační činnosti garantů 
a dalších vyučujících zaměřené na 
publikace vydané v renomovaných 
recenzovaných časopisech (v rozsahu 
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). 
Rada NAÚ požaduje v rámci této 
kontrolní zprávy nezohlednit publikace 
vydané na vysokých školách, na 
kterých tito vyučující působí. Rada 
NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 1. září 2022. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

253/2020 Právo v podnikání akred. prof. Bc. K, P 3   Právo   

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. 

Někteří garanti základních teoretických 

předmětů profilujícího základu, včetně 

garanta studijního programu, 

nevykazují žádné ohlasy ve světových 

databázích, jejich publikační činnost je 

slabá, orientovaná na publikace na 

domácích pracovištích, učebnice či na 

publikace ve sbornících z konferencí 

maximálně lokálního významu. Garant 
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základního teoretického předmětu 

Dějiny českého a československého 

práva I-II nemá plný pracovní úvazek 

na vysoké škole. Většina vyučujících 

má uzavřeny pracovní smlouvy na 

dobu určitou (například garant 

studijního programu do roku 2022) a po 

tomto datu není momentálně zajištěna 

kontinuita zabezpečení studijního 

programu. 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložení kontrolní zprávy 
o personálním zabezpečení studijního 
programu a publikační činnosti garantů 
základních teoretických předmětů 
a dalších vyučujících zaměřené na 
publikace vydané v renomovaných 
recenzovaných časopisech (v rozsahu 
příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). 
Rada NAÚ požaduje v rámci této 
kontrolní zprávy nezohlednit publikace 
vydané na vysokých školách, na 
kterých tito vyučující působí. Rada 
NAÚ požaduje předložení uvedené 
kontrolní zprávy k 1. září 2022. 
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

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

                    

254/2020 
Materiály a technologie v 
dopravě 

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

  ad 1) 10 let P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

255/2020 
Materiály a technologie v 
dopravě 

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

  ad 1) 10 let 

Rada NAÚ doporučuje věnovat 
pozornost aktualizaci studijní literatury 
a posílení mezinárodního rozměru 
studijního programu, a to jak 
u mezinárodních aktivit akademických 
pracovníků, tak u studentů. Rada NAÚ 
doporučuje též věnovat pozornost 
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dalším připomínkám uvedeným 
v zápise z jednání hodnoticí komise.  
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

256/2020 Strojírenská technologie akred.   Dr. K, P 4   
Strojírenství, 
technologie 
a materiály 

  

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

Stručné zdůvodnění: I přes významnou 
úpravu zajištění studijního programu, 
neskýtá vysoká škola dostatečné 
záruky řádného personálního 
zabezpečení a rozvoje studijního 
programu na dobu 10 let. V rámci 
celkové struktury personálního 
zajištění studijního programu plánuje 
vysoká škola v letech 2020 až 2022 
zahájení habilitačního nebo 
profesorského řízení celkem 
u 7 akademických pracovníků, čímž by 
mohlo dojít k žádoucí zástupnosti za 
přednášející zejména vyššího věku. 
Někteří kmenoví pracovníci nevykazují 
významnou vědeckou publikační 
činnost a citační ohlasy jsou na rozdíl 
od ostatních pracovníků nízké.  
 
Poznámka: Rada NAÚ doporučuje 
věnovat pozornost doporučením 
hodnotící komise vztahujícím se 
k uskutečňování studijního programu  
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem – 
Fakulta životního 
prostředí 

                    

257/2020 Ochrana životního prostředí akred. akad. Bc. K, P 3   

Biologie, ekologie 
a životní 
prostředí  
50 %, Chemie 
30 %,  
Vědy o Zemi 
20 % 

Technologie 
ochrany životního 
prostředí, 
Ochrana přírody 
a krajiny 

ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 

předložení kontrolní zprávy 

o personálním zabezpečení studijního 

programu a publikační činnosti 

vyučujících, úpravách studijního plánu 

a obsahu jednotlivých předmětů dle 

připomínek uvedených v zápise 

z jednání hodnoticí komise, včetně 

zařazení studijních předmětů 

v anglickém jazyce (v rozsahu příloh B-
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IIa, B-III a C-I žádosti o akreditaci). 

Rada NAÚ dále v rámci kontrolní 

zprávy požaduje předložit ucelenou 

sadu studijních opor pro kombinovanou 

formu studia. Rada NAÚ požaduje 

předložení uvedené kontrolní zprávy 

k 31. prosinci 2024.    

P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 
Ostrava – Hornicko-
geologická fakulta 

                    

259/2020 
Technické znovuvyužití 
brownfields 

akred. akad. NMgr. K, P 2   

Biologie, ekologie 
a životní 
prostředí  
35 %, 
Stavebnictví 
10 %, Těžba 
a zpracování 
nerostných 
surovin 55 % 

  ad 2) P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

260/2020 
Brownfields Technical 
Redevelopment 

akred. akad. NMgr. P 2   

Biologie, ekologie 
a životní 
prostředí  
35 %, 
Stavebnictví 
10 %, Těžba 
a zpracování 
nerostných 
surovin 55 % 

  ad 2) P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

261/2020 
Preventivní přístupy v 
ochraně životního prostředí 

akred. akad. NMgr. K, P 2   

Biologie, ekologie 
a životní 
prostředí  
40 %, Těžba 
a zpracování 
nerostných 
surovin 60 % 

  ad 2) P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 Vysoká škola finanční 

a správní, a.s. 
          

191/2020 
Regionální rozvoj a veřejná 

správa 
akred. akad. Bc. K, P 3  

Ekonomické 

obory 
 

ad 1) 5 let 

podle § 80 

odst. 1 

Stručné zdůvodnění: Vysoká škola 

neskýtá dostatečné záruky řádného 

personálního zabezpečení na dobu 10 

let. I přes provedené úpravy 
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písm. a) 

a c) ZVŠ 

v personálním zabezpečení někteří 

vyučující vykazují poměrně slabou 

publikační činnost z hlediska výstupů 

v renomovaných recenzovaných 

časopisech. Garantka studijního 

předmětu Regionální rozvoj 

a regionální politika 2, která zajišťuje 

též další předměty, má celkový rozsah 

úvazků převyšujících 1,5, přičemž 

kromě uváděných úvazků působí též 

v pedagogické činnosti na Vysoké 

škole ekonomické v Praze. Uvedená 

vyučující nemůže být pro účely 

personálního zabezpečení započítána, 

a jí zajišťované předměty tak nejsou 

personálně zabezpečeny. Rada NAÚ 

se dále neztotožňuje s vyjádřením 

vysoké školy, že uváděný projekt 

GAČR z oblasti historických věd má 

souvislost se zaměřením studijního 

programu. Je tedy nutné považovat 

související vědeckou a výzkumnou 

činnost za velmi slabou vzhledem 

k akademickému profilu studijního 

programu. Akreditace se danému 

studijnímu programu uděluje poprvé.    

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu 
o zabezpečení garance studijního 
předmětu Regionální rozvoj 
a regionální politika 2 a výuky dalších 
předmětů vyučovaných stávající 
garantkou, kterou nelze pro celkový 
rozsah úvazku započítat, 
akademickým pracovníkem, který bude 
naplňovat požadavky standardů pro 
akreditace z hlediska celkové výše 
úvazků. Rada NAÚ dále požaduje 
v rámci této kontrolní zprávy předložit 
rozvrhy výuky pro všechna místa 
uskutečňování a formy studia 
studijního programu. Rada NAÚ 
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požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. září 2020.  
 
Rada NAÚ dále požaduje předložení 
kontrolní zprávy o personálním 
zabezpečení, publikační činnosti 
vyučujících k jimi zajišťovaným 
předmětům (v rozsahu příloh B-IIa a C-
I žádosti o akreditaci) a tvůrčí činnosti 
vysoké školy související se studijním 
programem zařazeným do oblasti 
vzdělávání ekonomické obory 
(v rozsahu přílohy C-II žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k31. březnu 2023.  
 
P: 14 K: 8 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Vysoká škola 
chemicko-
technologická v Praze – 
Fakulta chemicko-
inženýrská 

                    

311/2020 
Měření a zpracování signálů 
v chemii 

akred.   Dr. K, P 4   
Chemie 70 %, 
Kybernetika 30 % 

  ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu 
o personálním zabezpečení 
a vědecké, výzkumné a další tvůrčí 
činnosti akademických pracovníků 
zajišťujících studijní program 
(v rozsahu příloh B-IIb a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ dále požaduje 
v rámci kontrolní zprávy doložit počty 
disertačních prací vedených jedním 
školitelem, doložit naplňování 
povinnosti studentů absolvovat část 
studia v zahraničí v délce alespoň 
jednoho měsíce či podílet se na řešení 
mezinárodního projektu. Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 30. červnu 2025.  
 
P: 12 K: 7 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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312/2020 
Measurement and Signal 
Processing in Chemistry 

akred.   Dr. K, P 4   
Chemie 70 %, 
Kybernetika 30 % 

  ad 1) 10 let dtto 

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

                    

262/2020 
Evropská studia a veřejná 
správa 

akred. prof. NMgr. K, P 2   

Ekonomické 
obory 40 %, 
Politické vědy 
60 % 

  ad 2) P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 
Vysoká škola podnikání 
a práva, a.s. 

          

192/2020 Bezpečnostní studia akred. prof. Bc. K, P 3  
Bezpečnostní 

obory 
 

ad 1) 5 let 

podle § 80 

odst. 1 

písm. a) 

a c) ZVŠ 

Stručné zdůvodnění: Celková struktura 

akademických pracovníků neskýtá 

dostatečné záruky řádného 

personálního zabezpečení na dobu 10 

let. Studijní program je zajišťován 

úzkým jádrem vyučujících působících 

na vysoké škole na plný úvazek. 

Někteří vyučující vykazují poměrně 

slabou publikační činnost jak z hlediska 

charakteru výstupů, tak také ve vztahu 

k jimi zajišťovaným předmětům. 

Akreditace se danému studijnímu 

programu uděluje poprvé.  

Poznámka: Rada NAÚ požaduje 
předložit kontrolní zprávu 
o personálním zabezpečení studijního 
programu, včetně údajů o rozvoji jádra 
vyučujících působících na vysoké škole 
na plný úvazek, kteří jsou odborně činní 
v oblasti bezpečnostních studií, 
a o publikační činnosti vyučujících 
k jimi zajišťovaným předmětům 
(v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti 
o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 
předložení uvedené kontrolní zprávy 
k 31. březnu 2022.  
  
P: 14 K: 8 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Vysoká škola technická 

a ekonomická v 

Českých Budějovicích 

          

195/2020 Pozemní stavby akred. prof. NMgr. P 2  Stavebnictví  

ad 1) 5 let 

podle § 80 

odst. 1 

písm. a) 

a c) ZVŠ 

Stručné zdůvodnění: Vysoká škola 

neskýtá dostatečné záruky řádného 

personálního zabezpečení na dobu 10 

let. Publikační činnost některých 

akademických pracovníků, včetně 

garantů předmětů profilujícího základu 

je slabší, chybí rovněž zaměření na 

publikace v renomovaných 

recenzovaných zahraničních 

časopisech zařazených zejména do 

uznávaných světových databází. 

Akreditace se danému studijním 

programu uděluje poprvé. 

P: 14 K: 8 Pro: 14 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 

  Mendelova univerzita v Brně 
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 264/2020 Agronomická fakulta H, P 
Aplikovaná a krajinná 
ekologie 

Biologie, ekologie 
a životní prostředí, 
Lesnictví a dřevařství, 
Zemědělství 

ad 1) 5 let 

Stručné zdůvodnění: Někteří akademičtí 
pracovníci zajišťující obor řízení vykazují ne 
zcela odpovídající kvalitu vědeckých výstupů.  
 
Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o naplňování požadavků na 
prokázání vědecké kvalifikace uchazečů 
o habilitační řízení a řízení ke jmenování 
profesorem na Agronomické fakultě dané 
nařízením děkana Agronomické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně č. 4/2019 ze dne 
7. listopadu 2019 u proběhlých habilitačních 
a jmenovacích řízení (tj. doložit údaje 
o vědecké kvalifikaci pro jednotlivé 
uchazeče). Rada NAÚ požaduje předložení 
uvedené kontrolní zprávy k 31. lednu 2023.  
 
P: 14 K: 8 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

  
Univerzita Karlova 

          

 266/2020 Filozofická fakulta H, P Psychologie Psychologie ad 1) 5 let 

Stručné zdůvodnění: Personální zajištění 

oboru habilitačního a jmenovacího řízení 

naplňuje požadavky na akreditaci pouze 

v minimální míře. Z uvedených 

5 akademických pracovníků zajišťujících 

daný obor řízení mají plný pracovní úvazek 

jen tři osoby, přičemž dvě z nich jsou již 

vyššího věku. V posledních letech navíc 

u dvou z těchto tří akademických pracovníků 

došlo k útlumu publikační činnosti. Další 

akademický pracovník působící na pracovišti 

na částečný úvazek (avšak v souladu 

s požadavky standardů) uvádí publikační 

činnost vykazovanou na jiném pracovišti. 

Jeden z akademických pracovníků 

nenaplňuje požadavky standardů z hlediska 

požadovaného rozsahu pracovně právního 

vztahu. Pozitivní je v tomto ohledu nově 

úspěšně ukončené habilitační řízení, 

k němuž došlo během projednávání žádosti. 

Nicméně, podle dodaných materiálů nemá 

nová docentka na daném pracovišti plný 

pracovní úvazek. Zajištění oborů řízení na 
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úrovni vědecké rady Filozofické fakulty není 

zcela vyhovující, neboť jedna osoba ze dvou 

uvedených se věnuje dominantně 

pedagogice bez zřetelné vazby na 

psychologii. Na úrovni vědecké rady vysoké 

školy je zastoupení nevyhovující, neboť jedna 

osoba ze dvou, které jsou v materiálech 

uvedeny, nemá žádnou odbornou vazbu na 

psychologii. Zapojení akademických 

pracovníků zajišťujících obor řízení do řešení 

externích projektů základního, popř. 

aplikovaného výzkumu není adekvátní. 

Vysoká škola pouze částečně doložila 

odpovídající zapojení do mezinárodních 

projektů souvisejících s oborem řízení. 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložení 

kontrolní zprávy o zabezpečení oboru řízení 

ve vědecké radě fakulty a vysoké školy 

v souladu se standardy (v rozsahu příloh F-

III, F-IV a F-V žádosti o akreditaci). Rada 

NAÚ požaduje předložení uvedené kontrolní 

zprávy k 31. květnu 2021.  

Rada NAÚ dále požaduje předložení 

kontrolní zprávy o personálním zabezpečení 

oboru řízení a vědecké, výzkumné a další 

tvůrčí činnosti akademických pracovníků 

zajišťujících obor řízení, o řešených externích 

vědeckých a výzkumných projektech 

a zapojení osob zajišťujících obor řízení do 

řešení těchto projektů (v rozsahu příloh F-I, F-

V a D-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 

požaduje v kontrolní zprávě rovněž doložit 

údaje o úspěšně zakončených habilitačních 

řízeních a řízeních ke jmenování profesorem 

a předložit přehled všech úspěšně 

ukončených doktorských studií 

u souvisejících doktorských studijních 

programů. Rada NAÚ požaduje předložení 

uvedené kontrolní zprávy k 31. květnu 2023.  

P: 14 K: 8 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 3 
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Spolupráce s dalšími právnickými osobami 

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

Číslo 
usnesení 

Rady 
Název SP Žádost Profil Typ Forma 

St. 
d. 

Rig. 
Oblast 

vzdělávání 
Specifické 

studijní plány 

Usnesení 
Rady NAÚ  

(+ doba 
platnosti 

akreditace 
od nabytí 

právní 
moci 

rozhodnutí) 

Stručné zdůvodnění/Poznámka + 
výsledek hlasování 

  

Univerzita obrany – 
Fakulta 
vojenského 
zdravotnictví / 
Univerzita 
Pardubice, Fakulta 
zdravotnických 
studií 

                    

 268/2020 
Zdravotnické 
záchranářství 

akred. prof. Bc. P 3   
Zdravotnické 
obory 

  ad 1) 10 let 

Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit 

kontrolní zprávu o personálním 

zabezpečení studijních předmětů Akutní 

stavy v gynekologii a porodnictví 

a Biofyzika, základy radiologie a radiační 

ochrana akademickými pracovníky 

s příslušnou kvalifikací pro zajištění těchto 

předmětů (v rozsahu příloh B-IIa a C-I 

žádosti o akreditaci). Rada NAÚ požaduje 

předložit uvedenou kontrolní zprávu k 31. 

prosinci 2020.   

P: 14 K: 8 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2 
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Rada NAÚ dále jednala o zrušení usnesení Rady NAÚ č. 143/2020, kterým neuděluje akreditaci 

habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Ochrana životního prostředí pro 

uskutečňování Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava. Rozhodnutí o neudělení předmětné akreditace nebylo doposud vydáno. Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava vzala dne 6. dubna 2020 výše uvedenou žádost zpět. 

 

Správní řád v ustanovení § 45 odst. 4 stanoví, že právo vzít žádost zpět nelze uplatnit v době od 

vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení. Jelikož k vydání 

předmětného rozhodnutí nedošlo, lze vyhodnotit zpětvzetí žádosti jako oprávněné. S ohledem na 

výše uvedené navrhlo Předsednictvo NAÚ Radě NAÚ hlasovat nejprve o zrušení svého usnesení 

č. 143/2020 a následně správní řízení o dané žádosti zastavit podle § 66 odst. 1 písm. a) správního 

řádu. 

 

▪ Usnesení č. 269/2020: 

Rada NAÚ tímto ruší usnesení č. 143/2020, vydané na zasedání č. 2/2020 konaném dne 

20. února 2020, kterým neudělila akreditaci habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování 

profesorem v oboru Ochrana životního prostředí pro uskutečňování Hornicko-geologickou 

fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

P: 14      K: 8        Pro: 13    Proti: 0      Zdržel se: 1 

Schváleno. 

 

▪ Usnesení č. 270/2020: 

Rada NAÚ 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 Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava ze dne 1. dubna 2019 o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování 

profesorem v oboru Ochrana životního prostředí pro uskutečňování Hornicko-geologickou 

fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

P: 14     K: 8        Pro: 13    Proti: 0      Zdržel se: 1 

Schváleno. 
 


