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Zápis z 3. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu  

konaného ve dnech 29. - 30. listopadu 2016 

 

 

Přítomni: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, 

MUDr. Josef Fontana, prof. Libor Grubhoffer, prof. Dušan Lužný, doc. Iva 

Málková, doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš Pavelka, prof. Jaroslav 

Petr, prof. Jindřich Petruška, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva Táborská, prof. 

Zdeněk Vintr 

Hosté: doc. Mikuláš Bek (ČKR), Mgr. Alena Štěrbová (RVŠ), prof. Stanislav Štech 

(MŠMT), PhDr. Pavel Doleček (MŠMT), Mgr. Karolína Gondková (MŠMT) – 

přítomni při projednávání bodů 3 a 4 

Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Dana Mosazná 

PhDr. Petr Novák, Mgr. Dita Tarbajová, Martina Vidláková, MSc. – při 

projednávání bodů 5 a 6 přítomen pouze zapisovatel a osoba pověřená sepsáním 

protokolu o hlasování 

 

 

Ad 1 Zahájení, schválení programu 
 

Předseda NAÚ prof. Labík zahájil a řídil jednání. Úvodem přivítal členy Rady NAÚ na třetím 

zasedání Rady NAÚ a seznámil přítomné s návrhem programu jednání: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Projednání zařazení navržených osob do Seznamu hodnotitelů 

3. Diskuse o přípravě metodických materiálů k předkládání a posuzování žádostí o akreditaci 

4. Informace o budoucí koncepci tzv. „dvouoborového studia“ 

5. Rozhodnutí ve věci nedokončených žádostí o akreditaci postoupených ze strany MŠMT 

6. Rozhodnutí ve věci nedokončeného řízení k omezení akreditace postoupeného ze strany 

MŠMT 

7. Informace o průběhu dalších řízení 

8. Různé 

 

 Usnesení č. 7/2016: 

Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání. 

Přítomni (P): 15   Kvorum (K): 8 Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 2 Projednání zařazení navržených osob do Seznamu hodnotitelů 

 
 

Předseda NAÚ prof. Labík shrnul přípravu předběžného výběru osob k zařazení do Seznamu 

hodnotitelů v jednotlivých oblastech vzdělávání na základě výzvy Rady ze dne 12. října 2016. 

Zpravodajové pro jednotlivé oblasti vzdělávání následně informovali o stavu výběru 

hodnotitelů v jednotlivých oblastech. Výběr byl proveden na základě podmínek schválených 

Radou tak, aby v maximální míře zohledňoval potřeby sestavování funkčních hodnotících 
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komisí. Předběžný výběr osob bude projednán s orgány reprezentace vysokých škol a v oblasti 

Bezpečnostní obory předložen ke schválení Ministerstvu vnitra a Ministerstvu obrany. Konečný 

výběr osob pro zařazení do Seznamu hodnotitelů schválí Rada v prosinci t.r. Předpokládá se 

vyhlášení další, cílené výzvy k předkládání návrhů osob do Seznamu hodnotitelů v lednu 2017 

v těch oblastech vzdělávání, ve kterých nebude Seznam hodnotitelů naplněn na základě první 

výzvy. 

 

 Usnesení č. 8/2016: 

Rada NAÚ schvaluje předběžný výběr osob navržených k zařazení do Seznamu hodnotitelů 

a pověřuje členy předsednictva Rady NAÚ projednat tento výběr s orgány reprezentace 

vysokých škol v souladu s § 83e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 3 Diskuse o přípravě metodických materiálů k předkládání a posuzování žádostí 

o akreditaci 

 

Předseda NAÚ prof. Labík přivítal hosty z orgánů reprezentace vysokých škol doc. Beka a Mgr. 

Štěrbovou a hosty z MŠMT prof. Štecha, PhDr. Dolečka a Mgr. Gondkovou. 

 

Předseda NAÚ prof. Labík informoval o přípravě doporučených postupů a metod hodnotící 

činnosti. Představil návrh formulářů a metodiky pro předkládání žádostí o akreditaci studijních 

programů a návrh formulářů a metodiky pro posuzování žádostí o akreditaci studijních 

programů, které připravila ustanovená pracovní komise. Členové Rady a zástupci orgánů 

reprezentace vysokých škol a MŠMT diskutovali o předložených materiálech. 

 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek podal informaci o činnosti pracovní komise pro přípravu 

metodických materiálů pro institucionální akreditaci, která navazuje na přípravu materiálů pro 

akreditaci studijních programů. 

 

Metodické materiály k akreditaci studijních programů i institucionální akreditaci budou 

projednány s orgány reprezentace vysokých škol. Schválení zpracovaných metodik pro 

akreditaci studijních programů Radou se předpokládá v lednu 2017. Schválení metodik pro 

institucionální akreditaci a pro akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení Radou se 

předpokládá v únoru 2017. 

 

Ad 4 Informace o budoucí koncepci tzv. „dvouoborového studia“ 

 

Předseda NAÚ prof. Labík představil návrh koncepce tvorby studijních programů a studijních 

plánů v situaci, kdy byly novelou vysokoškolského zákona zrušeny studijní obory. Bylu 

diskutovány tři typické modely studijních plánů: 

 standardní studijní plány 

 „dvouoborové“ studijní plány 

 učitelské studijní plány 
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U standardních studijních programů návrh předpokládá možnost několika studijních plánů 

(zaměření, specializací apod.) v rámci daného studijního programu. Další diskuse se budou 

týkat nutnosti stanovit minimální společný základ, které jednotlivé studijní plány budou muset 

obsahovat, aby je bylo možné považovat za jeden studijní program.  

 

V případě studijních programů, které byly tvořeny jako „dvouoborové“ studium neučitelského 

zaměření, návrh koncepce počítá až se třemi různými studijními plány v rámci daného 

studijního programu. Jeden studijní plán odpovídá dosavadnímu jednooborovému studiu. Další 

dva pak reprezentují majoritní a minoritní studijní plán. Studijní trajektorie studenta takového 

studijního programu by pak vznikla spojením majoritního studijního plánu a minoritního 

studijního plánu jiného takto akreditovaného studijního programu. To by vysokým školám a 

studentům umožňovalo vytvářet sdružené studium de facto kombinující dva studijní programy. 

Detailní postup a limity pro vytváření studijních plánů bude nutné upřesnit.  

 

Učitelské studijní programy tvoří komplexní problematiku, pro niž je nutné vytvořit 

samostatnou koncepci. Některé studijní programy (např. učitelství MŠ, učitelství 1. stupně ZŠ) 

lze realizovat jediným studijním plánem. Na jiné studijní programy (např. učitelství SŠ, 

učitelství 1. stupně ZŠ) lze aplikovat předchozí model více studijních plánů. Tvorbu studijních 

plánů zde komplikuje mimo „dvouoborovosti“ studia také nutnost zahrnutí pedagogicko-

psychologicko-didaktického základu učitelského vzdělávání. V diskusi k tématu se přítomní 

zabývali otázkami prostupnosti mezi bakalářskými neučitelskými studijními programy 

a navazujícími magisterskými učitelskými studijními programy, včetně povinnosti absolvovat 

odpovídající kreditovou zátěž v pedagogicko-psychologických a didaktických předmětech a 

problematiky závěrečných prací v takto koncipovaných studijních programech. 

 

Členové Rady se předběžně shodli na základním rámci řešení modelů studia v souladu 

s předloženým návrhem koncepce. Konkrétní podoba koncepce bude dále projednávána 

s orgány reprezentace vysokých škol, MŠMT, regulačními orgány u regulovaných profesí a 

dalšími zainteresovanými orgány. 

 

Následující body byly projednány dne 30. listopadu 2016. 

 

Ad 5 Rozhodnutí ve věci nedokončených žádostí o akreditaci postoupených za strany 

MŠMT 

 

Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. Uvedl, že žádosti o akreditaci 

byly podány před nabytím účinnosti novely zákona o vysokých školách, tj. dle předchozí právní 

úpravy, ale MŠMT o nich pravomocně nerozhodlo. Nyní již MŠMT není oprávněno rozhodovat 

o žádostech vysokých škol týkajících se akreditací, a proto postoupilo nedokončená řízení 

NAÚ. NAÚ již však není s ohledem na ustanovení § 83c odst. 2 zákona o vysokých školách 

oprávněn rozhodovat o žádostech týkajících se studijních oborů a proto předsednictvo NAÚ 

navrhlo předmětná řízení zastavit. 
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Vedle toho Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola regionálního 

rozvoje, s.r.o. a Ostravská univerzita spolu se společností Physiolife, S.r.l., Itálie vzaly níže 

uvedené žádosti o akreditaci zpět. 

 

 Usnesení č. 9/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  

 

I. žádosti České zemědělské univerzity v Praze ze dne 31. března 2016 o udělení akreditace 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Specializace v pedagogice se studijním 

oborem Vzdělávání a poradenství ve veřejném zájmu pro uskutečňování Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze a 

 

II. žádosti České zemědělské univerzity v Praze ze dne 14. dubna 2016 o rozšíření 

bakalářského studijního programu Environmentální vědy o studijní obor Geoinformatika 

v životním prostředí a o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu 

Environmental Science se studijním oborem Geoinformatics in the Environment pro 

uskutečňování Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 10/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  

 

I. žádosti Českého vysokého učení technického v Praze ze dne 22. března 2016 o udělení 

akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Management od 

Development Projects se studijním oborem Innovation Project Management pro 

uskutečňování Českým vysokým učením technickým v Praze, 

 

II. žádosti Českého vysokého učení technického v Praze ze dne 22. března 2016 o udělení 

akreditace bakalářskému studijnímu programu Economics and Management se studijním 

oborem Economics and Management of Enterprise pro uskutečňování Českým vysokým 

učením technickým v Praze, 
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III. žádosti Českého vysokého učení technického v Praze ze dne 30. března 2016 

o prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Strojní 

inženýrství se studijním oborem Řízení a ekonomika podniku uskutečňovaného Fakultou 

strojní Českého vysokého učení technického v Praze, 

 

IV. žádosti Českého vysokého učení technického v Praze ze dne 12. dubna 2016 

o prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Mechanical 

Engineering se studijním oborem Enterprise Management and Economics 

uskutečňovaného Fakultou strojní Českého vysokého učení technického v Praze, 

 

V. žádosti Českého vysokého učení technického v Praze ze dne 11. dubna 2016 o udělení 

akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Biomedicínská a klinická 

informatika se studijními obory Asistivní technologie a Softwarové technologie pro 

biomedicínu pro uskutečňování Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého 

učení technického v Praze. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 11/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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 Českého vysokého učení 

technického v Praze a Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i., ze 

dne 30. března 2016 o rozšíření doktorského studijního programu Strojní 

inženýrství/Mechanical Engineering o studijní obor Řízení a ekonomika 

podniku/Enterprise Management and Economics pro společné uskutečňování Fakultou 

strojní Českého vysokého učení technického v Praze a Ústavem termomechaniky Akademie 

věd České republiky, v.v.i. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 12/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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 Evropského 
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polytechnického institutu, s.r.o., ze dne 14. dubna 2016 o udělení akreditace 

bakalářskému studijnímu programu Systémové inženýrství a informatika se studijním 

oborem Informatika a právo pro řídící pracovníky pro uskutečňování Evropským 

polytechnickým institutem, s.r.o. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 13/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  

I. žádosti Masarykovy univerzity ze dne 6. ledna 2016 o udělení akreditace navazujícímu 

magisterskému studijnímu programu Psychology se studijním oborem Research in 

Psychotherapy pro uskutečňování Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, 

II. žádosti Masarykovy univerzity ze dne 8. dubna 2016 o prodloužení doby platnosti 

akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním 

oborem Podniková ekonomika a management uskutečňovaného Ekonomicko-správní 

fakultou Masarykovy univerzity, 

III. žádosti Masarykovy univerzity ze dne 20. dubna 2016 o rozšíření navazujícího 

magisterského studijního programu Ekonomika a management o studijní obor Organizace 

a řízení ve zdravotnictví pro uskutečňování Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy 

univerzity, 

IV. žádosti Masarykovy univerzity ze dne 26. dubna 2016 o prodloužení doby platnosti 

akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální 

studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost uskutečňovaného 

Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, 

V. žádosti Masarykovy univerzity ze dne 26. dubna 2016 o prodloužení doby platnosti 

akreditace navazujícího magisterského studijního programu International Territorial 

Studies se studijním oborem Energy Security Studies uskutečňovaného Fakultou sociálních 

studií Masarykovy univerzity, 

VI. žádosti Masarykovy univerzity ze dne 17. května 2016 o prodloužení doby platnosti 

akreditace bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia se studijním 

oborem Žurnalistika uskutečňovaného Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. 

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

Schváleno. 
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 Usnesení č. 14/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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 Mendelovy univerzity 

v Brně ze dne 3. března 2016 o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského 

studijního programu Regionální rozvoj/Regional Development se studijním oborem 

Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu/Socioeconomic and Environmental 

Development of Regions uskutečňovaného Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních 

studií Mendelovy univerzity v Brně. 

 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 15/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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 Ostravské univerzity ze 

dne 13. dubna 2016 o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu 

programu Aplikovaná informatika se studijním oborem Aplikovaná informatika pro 

uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity a doktorskému studijnímu 

programu Vnitřní nemoci se studijním oborem Vnitřní nemoci pro uskutečňování 

Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 16/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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 Policejní akademie 
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České republiky v Praze ze dne 6. dubna 2016 o rozšíření bakalářského studijního 

programu Veřejná správa o studijní obor Správní činnosti ve veřejné správě pro 

uskutečňování Fakultou bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky 

v Praze. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 17/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  

I. žádosti Slezské univerzity v Opavě ze dne 11. dubna 2016 o rozšíření bakalářského 

studijního programu Informatika o studijní obor Moderní informatika v praxi pro 

uskutečňování Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě Slezské univerzity v Opavě, 

II. žádosti Slezské univerzity v Opavě ze dne 11. dubna 2016 o rozšíření bakalářského 

studijního programu Aplikovaná informatika o studijní obor Informační studia pro 

uskutečňování Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě Slezské univerzity v Opavě, 

III. žádosti Slezské univerzity v Opavě ze dne 11. dubna 2016 o rozšíření navazujícího 

magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní obor Učitelství 

angličtiny pro střední školy (jednooborové) pro uskutečňování Filozoficko-

přírodovědeckou fakultou v Opavě Slezské univerzity v Opavě. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 18/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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 Technické univerzity v 

Liberci ze dne 13. června 2016 o rozšíření bakalářského studijního programu Geografie 

se studijním oborem Geografie o kombinovanou formu studia, rozšíření navazujícího 

magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy o studijní obor Učitelství 

anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a studijní obor Učitelství německého 
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jazyka pro 2. stupeň základních škol a rozšíření navazujícího magisterského studijního 

programu Učitelství pro střední školy o studijní obor Učitelství španělského jazyka a 

studijní obor Učitelství základů společenských věd pro střední školy pro uskutečňování 

Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 19/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Jana 

Amose Komenského Praha s.r.o. ze dne 12. dubna 2016 o udělení oprávnění konat státní 

rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. u navazujícího magisterského studijního 

programu Pedagogika se studijním oborem Andragogika uskutečňovaného Univerzitou 

Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 

 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 20/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  

I. žádosti Univerzity Karlovy ze dne 26. října 2015 o rozšíření navazujícího magisterského 

studijního programu Tělesná výchova a sport o studijní obor Management sportovního 

cestovního ruchu (jednooborové) pro uskutečňování Fakultou tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy, 

II. žádosti Univerzity Karlovy ze dne 10. března 2016 o rozšíření navazujícího 

magisterského studijního programu Sociology o studijní obor Society, Communication and 

Media (jednoborové) pro uskutečňování Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. 

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

Schváleno. 
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 Usnesení č. 21/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  

I. žádosti Univerzity Palackého v Olomouci podané dne 15. března 2016 o rozšíření 

bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice o studijní obor Informační 

technologie se zaměřením na vzdělávání a o rozšíření navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství pro základní školy o studijní obor Učitelství informatiky 

pro 2. stupeň základních škol pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Univerzity 

Palackého v Olomouci, 

II. žádosti Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 11. dubna 2016 o rozšíření 

bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Filologie/Philology 

o studijní obor Čínská filologie se zaměřením na aplikovanou lingvistiku 

(jednooborové)/Chinese Philology with Focus on Applied Linguistics (jednoboorové) 

a o rozšíření bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Vietnamská 

filologie (dvouoborové) pro uskutečňování Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v 

Olomouci, 

III. žádosti Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 12. dubna 2016 o rozšíření 

bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport o studijní obor Pedagogika 

volného času a o prodloužení doby platnosti akreditace navazujícího magisterského 

studijního programu Tělesná výchova a sport se studijním oborem Trenérství 

a management sportu pro uskutečňování Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 22/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 příp. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  

I. žádosti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 16. února 2016  

o rozšíření bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská 
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politika a správa o studijní obor Veřejná ekonomika a regionální rozvoj pro uskutečňování 

Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 

II. žádosti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 8. dubna 2016 

o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Inženýrská ekologie/Engineering 

Ecology se studijním oborem Ochrana životního prostředí v průmyslu/Environment 

Protection within Industry; o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského 

studijního programu Nerostné suroviny se studijním oborem Krajinné vodní hospodářství; 

o rozšíření bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Nerostné 

suroviny o studijní obor Řízení a ekonomika v oblasti surovin; o udělení akreditace 

bakalářskému studijnímu programu Mineral Raw Materials se studijním oborem 

Management and Economics in the Field of Raw Materials; a o rozšíření navazujícího 

magisterského studijního programu Mineral Raw Materials o studijní obor Management 

and Economics in the Field of Raw Materials pro uskutečňování Hornicko-geologickou 

fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 

III. žádosti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 11. dubna 2016  

o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Suroviny a technologie pro 

energetiku 21. století/Resources and Technology for Power Engineering of 21 Century se 

studijními obory Suroviny antroposféry/Anthroposphere Resources, Partikulární hmoty/ 

Particulate Matter, Energetika 21. století/Power Engineering of 21 Century (název později 

změněn na Udržitelná energetika pro 21. století/Sustainable Energy for 21st Century) pro 

uskutečňování Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava. 

IV. 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 souvislosti s čl. II 

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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 8. dubna 2016 o udělení akreditace bakalářskému 

studijnímu programu Mineral Raw Materials se studijním oborem Landscape Water 

Management se standardní délkou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 23/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 zákona 
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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 a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 

Akademie věd České republiky, v.v.i., ze dne 6. dubna 2016 o udělení akreditace 

doktorskému studijnímu programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost/Fire 

Protection and Industrial Safety se studijním oborem Fyzikálně-chemické procesy 

v bezpečnostním inženýrství/Physiochemical Processes in Safety Engineering pro společné 

uskutečňování Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava a Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd 

České republiky, v.v.i. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 24/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  

I. žádosti Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., ze dne 3. prosince 2015 

o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Ekonomika a management se 

studijním oborem Ekonomie a management pro uskutečňování Vysokou školou ekonomie 

a manage-mentu, o.p.s., 

II. žádosti Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., ze dne 11. dubna 2016 

o rozšíření bakalářského studijního programu Ekonomika a management o studijní obor 

Administrativa a management organizací pro uskutečňování Vysokou školou ekonomie 

a managementu, o.p.s., 

III. žádosti Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., ze dne 11. dubna 2016 

o rozšíření bakalářského studijního programu Ekonomika a management o studijní obor 

Mezinárodní a politická studia pro uskutečňování Vysokou školou ekonomie 

a managementu, o.p.s. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 25/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
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školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony, a v souvislosti s § 83c odst. 2 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 chemicko-

technologické v Praze ze dne 11. dubna 2016 o rozšíření bakalářského studijního 

programu Technologie pro ochranu životního prostředí o studijní obor Voda a prostředí 

pro uskutečňování Fakultou technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 26/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  

I. o žádosti Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s., ze dne 29. února 2016 o rozšíření 

bakalářského studijního programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích se studijním 

oborem Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy o kombinovanou formu studia pro 

uskutečňování Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s., 

II. o žádosti Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s., podané dne 24. března 2016 

o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní 

teritoriální studia se studijním oborem e-Turismus uskutečňovaného Vysokou školou 

obchodní v Praze, o.p.s., 

III. o žádosti Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s., podané dne 24. března 2016 o udělení 

akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu International Territorial 

Studies se studijním oborem Tourism Management pro uskutečňování Vysokou školou 

obchodní v Praze, o.p.s. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 27/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 zákona 
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č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení  

I. o žádosti Vysoké školy podnikání a práva, a.s., podané dne 11. dubna 2016 o udělení 

akreditace bakalářskému studijnímu programu Mediální a komunikační studia se studijním 

oborem Marketingové komunikace pro uskutečňování Vysokou školou podnikání a práva, 

a.s., 

II. o žádosti Vysoké školy podnikání a práva, a.s., podané dne 11. dubna 2016 o udělení 

akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Ekonomika i menedžment se 

studijním oborem Meždunarodnoje predprinimatelstvo pro uskutečňování Vysokou školou 

podnikání a práva, a.s. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 28/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  

I. o žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 13. dubna 2016 o udělení akreditace 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Hospodářská politika a správa se 

studijním oborem Cestovní ruch pro uskutečňování Vysokou školou polytechnickou 

Jihlava, 

II. o žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 13. dubna 2016 o udělení 

akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Elektrotechnika 

a informatika se studijním oborem Aplikovaná informatika pro uskutečňování Vysokou 

školou polytechnickou Jihlava. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 29/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto  

I. podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 

2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
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o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje řízení o žádosti Vysoké školy 

regionálního rozvoje, s.r.o., ze dne 22. února 2016 o udělení akreditace navazujícímu 

magisterskému studijnímu programu Bezpečnostní management v regionech se studijním 

oborem Bezpečnostní management v regionech pro uskutečňování Vysokou školou 

regionálního rozvoje, s.r.o., 

II. podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 

2 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 

regionálního rozvoje, s.r.o., ze dne 9. března 2016 o rozšíření bakalářského studijního 

programu Regionální rozvoj se studijním oborem Management lidských zdrojů v regionech 

pro uskutečňování Vysokou školou regionálního rozvoje, s.r.o. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 30/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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 tělesné 

výchovy a sportu PALESTRA spol. s r.o. ze dne 21. dubna 2016 o udělení akreditace 

bakalářskému studijnímu programu Specializace v pedagogice se studijním oborem 

Sociální pedagogika a volný čas pro uskutečňování Vysokou školou tělesné výchovy 

a sportu PALESTRA spol. s r. o. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 31/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. g) 

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

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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  
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I. žádosti Západočeské univerzity v Plzni ze dne 4. listopadu 2015 o udělení akreditace 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Tělesná výchova a sport se studijním 

oborem Pedagogika pohybové prevence pro uskutečňování Fakultou pedagogickou 

Západočeské univerzity v Plzni, 

II. žádosti Západočeské univerzity v Plzni ze dne 16. března 2016 o rozšíření navazujícího 

magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor 

Interdisciplinární bavorská studia pro uskutečňování Fakultou filozofickou Západočeské 

univerzity v Plzni, 

III. žádosti Západočeské univerzity v Plzni ze dne 14. dubna 2016 o udělení akreditace 

doktorskému studijnímu programu Specializace v pedagogice se studijním oborem Teorie 

vzdělávání v tělesné výchově pro uskutečňování Fakultou pedagogickou Západočeské 

univerzity v Plzni, 

IV. žádosti Západočeské univerzity v Plzni ze dne 14. dubna 2016 o udělení akreditace 

navazujícímu magisterskému studijnímu programu Geografie se studijním oborem 

Ekonomická a regionální geografie a o rozšíření navazujícího magisterského studijního 

programu Systémové inženýrství a informatika se studijním oborem Správa a rozvoj 

nemovitostí pro uskutečňování Fakultou ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni. 

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 32/2016: 

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 souvislosti s čl. II 

bodem 10 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 souvislosti s § 83c odst. 2 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 Ostravské univerzity a 

společnosti Physiolife, S.r.l., se sídlem Via Tiburtina 994, 00182 Řím, Itálie, ze dne 

3. března 2016 o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Specializzazione 

in sanitá pubblica se studijním oborem Fisioterapia pro společné uskutečňování Lékařskou 

fakultou Ostravské univerzity a společností Physiolife, S.r.l., se sídlem Via Tiburtina 994, 

00182 Řím, Itálie. 

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

Schváleno. 

 

Ad 6 Rozhodnutí ve věci nedokončeného řízení k omezení akreditace postoupeného ze 

strany MŠMT 

 

Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. Informoval, že dle stanoviska 

předsednictva NAÚ důvody, na kterých byl založen návrh Akreditační komise na omezení 
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akreditace daného studijního programu se studijním oborem uskutečňovaným AKCENT 

College, s.r.o., pominuly. Prvním důvodem byla skutečnost, že garant studijního programu není 

docentem ani profesorem; tuto povinnost již stávající právní úprava pro bakalářské studijní 

programy nestanovuje. Druhým důvodem byla skutečnost, že studijní předměty Výuka cizího 

jazyka pro specifické účely a Lingvodidaktika IV nejsou zajišťovány vyučujícím 

s magisterským stupněm vzdělání; v této věci byla vysokou školou zjednána náprava. 

Předsednictvo proto navrhlo předmětné řízení zastavit. 

 

 Usnesení č. 33/2016: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle § 66 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s čl. II bodem 10 

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, zastavuje správní řízení vedené z moci úřední ve věci 

omezení akreditace bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice se 

studijním oborem Angličtina jako cizí jazyk uskutečňovaného AKCENT College, s.r.o.  

P: 15   K: 8  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 7 Informace o průběhu dalších řízení 

 

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík předložil informace o průběhu dalších řízení ve věci 

akreditací, které MŠMT postoupilo NAÚ v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách, 

jelikož již není oprávněno v těchto řízení rozhodnout. Jde o řízení o akreditaci oborů 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, akreditaci studijních programů, které se 

nedělí na studijní obory, a řízení k omezení akreditace na základě návrhů Akreditační komise. 

Tato řízení budou přerušena po dobu nezbytně nutnou tak, aby žádosti o akreditaci mohly být 

uvedeny do souladu s platnou právní úpravou nebo aby bylo možné zjistit platný skutkový stav 

v případech, kde Akreditační komise na základě dříve zjištěného skutkového stavu navrhla 

omezení akreditace. 

 

Ad 8 Různé 

 

a) Předseda NAÚ prof. Labík sdělil, že NAÚ obdržel větší počet dotazů vysokých škol 

k situaci stávajících studentů ve studijních programech dělících se na studijní obory po 

uplynutí doby platnosti jejich akreditace, tj. doby, po kterou mohou nadále existovat 

studijní programy se studijními obory. Připravuje se společné stanovisko NAÚ a MŠMT 

k této věci s cílem umožnit dostudování těchto studentů. Stanovisko bude zveřejněno 

na webových stránkách NAÚ. 

 

b) Předseda NAÚ prof. Labík informoval, že obdržel dotazy k otázce zařazování 

stávajících studijních programů do oblastí vzdělávání. Studijní programy akreditované 

před nabytím účinnosti novely zákona o vysokých školách není nutné plošně zpětně 
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zařazovat do oblastí vzdělávání. Zařazení do oblasti vzdělávání bude vyžadováno v těch 

případech, kdy se studijní program stane předmětem akreditačního řízení. 

 

c) Ředitel Kanceláře NAÚ PhDr. Smrčka informoval o průběhu řízení žádostí o udělení 

státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola, které byly podány 

před nabytím účinnosti novely zákona o vysokých školách podle předchozí právní 

úpravy.  

 

d) Člen Rady NAÚ MUDr. Fontana a pracovník Kanceláře PhDr. Novák informovali o své 

účasti na mezinárodní konferenci o zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání 

EQAF v Lublani. Předmětem workshopů a diskusí byla mimo jiné změna systému 

zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání ve Švédsku a problematika 

osobnostních i dovednostních kvalit hodnotitelů a složení hodnotících panelů včetně 

vymezení rolí jednotlivých odborníků v rámci panelů.  

 

e) Pracovnice Kanceláře NAÚ MSc. Vidláková sdělila, že NAÚ se stal členem asociace 

CEENQA a navazuje tak na dřívější členství Akreditační komise. MSc. Vidláková 

nadále vykonává funkci členky řídícího výboru CEENQA. 

 

Předseda NAÚ poděkoval přítomným a ukončil jednání. 

 

 

Zapsala: Martina Vidláková, MSc. 

 

Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ 

 

 

 

 

 


