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Zápis z 6. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu  

konaného dne 15. června 2017 

 

 

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. Eva 

Táborská, prof. Zdeněk Vintr 

Omluveni: prof. Jindřich Petruška, Radek Špicar, M.Phil. 

Hosté: doc. Jitka Němcová (ČKR), Mgr. Alena Štěrbová (RVŠ), Mgr. Karolína Gondková 

(MŠMT) – při projednávání bodů 5 a 6 nebyli hosté přítomni 

 Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Jiří Smrčka, PhDr. Petr Novák 

a Mgr. Dita Tarbajová – při projednávání bodů 5 a 6 přítomen pouze zapisovatel 

a osoba pověřená sepsáním protokolu o hlasování 

 

Ad 1 Zahájení a schválení programu 

 

Předseda NAÚ prof. Labík zahájil jednání a přivítal přítomné na šestém zasedání Rady NAÚ v roce 

2017. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:  

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Projednání zařazení navržených osob do Seznamu hodnotitelů 

3. Metodika k informační povinnosti podle § 85 písm. c) zákona o vysokých školách 

4. Metodika k posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality 

vysoké školy 

5. Správní řízení 

6. Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech 

7. Různé 

 

 Usnesení č. 55/2017: 

Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání. 

Přítomni (P): 13   Kvorum (K):  7 Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 2  Projednání zařazení navržených osob do Seznamu hodnotitelů 

 

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík uvedl návrh výběru osob k zařazení do Seznamu hodnotitelů 

v jednotlivých oblastech vzdělávání na základě výzvy Rady NAÚ ze dne 21. dubna 2017, který je 

předložen Radě k předběžnému projednání. Část osob navržených do Seznamu hodnotitelů nelze 

akceptovat, protože pro danou oblast vzdělávání a kategorii hodnotitele nebyla výzva vypsána. Návrh 

vybraných hodnotitelů bude po předběžném schválení Radou NAÚ projednán s orgány reprezentace 

vysokých škol. V konečné podobě bude výběr osob k zařazení do Seznamu hodnotitelů předložen ke 

schválení na červencovém zasedání Rady NAÚ.  

Rada NAÚ se shodla, že v případě studentů bude při schvalování výběru uznávána platnost 

doporučení akademického senátu vysoké školy či fakulty nebo doporučení orgánu reprezentace 

vysokých škol po dobu 6 měsíců. Studenti, kteří měli zájem přihlásit se v rámci výzvy č. 2/2017 na 
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předkládání návrhů osob na zařazení do Seznamu hodnotitelů, a nepodařilo se jim včas získat výše 

uvedené doporučení, jej budou moci uplatnit v příští výzvě, s jejímž vypsáním se počítá na podzim 

tohoto roku. 

 

 Usnesení č. 56/2017: 

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

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

Schváleno. 

 

Ad 3  Metodika k informační povinnosti podle § 85 písm. c) zákona o vysokých školách 

 

Předseda NAÚ prof. Labík zrekapituloval dosavadní projednávání tohoto materiálu, který stanoví, 

jaké změny v uskutečňování studijních programů a oborů habilitačního a jmenovacího řízení je třeba 

hlásit NAÚ, dále vymezuje záležitosti, ve kterých se podává žádost o rozšíření akreditace studijního 

programu a konečně upravuje postup při ukončení uskutečňování části studijního programu. 

Uvedený metodický materiál vzešlý z minulého zasedání Rady byl zaslán k připomínkám 

reprezentacím vysokých škol a jejich připomínky byly zohledněny při přípravě nové verze materiálu. 

Příprava této verze metodického materiálu byla vedena snahou materiál co nejvíce zpřehlednit 

a pokud možno všestranně přijatelným způsobem nastavit kritéria týkající se rozsahu změn 

v uskutečňování studijních programů, o kterých bude třeba informovat NAÚ. Materiál důsledně 

vychází z § 85 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou vysoké školy 

povinny informovat NAÚ o podstatných změnách, které mají nebo mohou mít dopad na 

uskutečňování akreditovaných činností. 

V rámci rozsáhlé diskuse, během které též formulovaly své připomínky přítomné zástupkyně 

reprezentací vysokých škol a MŠMT, byly k předloženému návrhu zformulovány tři pozměňovací 

návrhy. 

 

 Usnesení č. 57/2017: (pozměňovací návrh RNDr. Jelínka) 

Rada NAÚ schvaluje pozměňovací návrh spočívající ve vypuštění čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i 

podbodu (1) předloženého návrhu. 

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

Schváleno 

 

 Usnesení č. 58/2017: (pozměňovací návrh doc. Málkové) 

Rada NAÚ schvaluje pozměňovací návrh, spočívající ve sloučení čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i 

podbodů (2) a (3) předloženého návrhu. 

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

Schváleno 

 

 Usnesení č. 59/2017: (pozměňovací návrh prof. Lužného a prof. Táborské) 

Rada NAÚ schvaluje pozměňovací návrh spočívající v navýšení limitu uvedeného ve sloučených 

podbodech (2) a (3) v čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu předloženého návrhu na jednu polovinu. 

P: 13   K: 7  Pro: 10  Proti: 2 Zdržel se: 1 

Schváleno 

 

 Usnesení č. 60/2017: 

Rada NAÚ stanovuje v souladu s § 83c odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), navržené postupy a metody 
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týkající se povinnosti vysokých škol informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných 

činností. 

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

Schváleno. 

 

Ad 4  Metodika k posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality 

vysoké školy 

 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek stručně uvedl předložený návrh osnovy metodického materiálu 

k posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy. Podle 

zákona o vysokých školách je úkolem NAÚ, vedle posouzení, jestli škola naplňuje standardy pro 

akreditace, ověřit, zda je vnitřní systém vysoké školy pro zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 

a s nimi souvisejících činností funkční. V připravovaném metodickém materiálu tedy bude uvedeno, 

jak bude NAÚ hodnotit splnění této zákonné podmínky (v případech, kde to zákon o vysokých 

školách a nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství předpokládají). Půjde 

přitom o ověřování pouze klíčových, zcela základních podmínek. Konkrétní podobu systému 

zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality nelze obecně stanovit, ta závisí na velikosti 

a charakteru dané vysoké školy i na rozsahu a charakteru uskutečňované vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností. Výsledná podoba materiálu bude připravena pro červencové zasedání NAÚ. 

 

Ad 5 Správní řízení 

 

Bod programu uvedl a řídil místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. NAÚ obdržel od Evropského 

polytechnického institutu, s.r.o. a Univerzity Palackého v Olomouci podněty k zahájení řízení z moci 

úřední ke zrušení omezení akreditace spočívajícího v zákazu přijímat ke studiu další uchazeče, o nichž 

dříve pravomocně rozhodlo MŠMT na základě stanoviska Akreditační komise. Pro zahájení řízení 

z moci úřední je podle čl. 13 odst. 5 Statutu NAÚ nezbytné, aby se na tom usnesla Rada NAÚ. 

U zahájeného řízení bude neprodleně jmenována hodnoticí komise, která daný podnět ke zrušení 

omezení akreditace posoudí. O zrušení omezení akreditace studijního programu následně v souladu 

s § 83c odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona o vysokých školách a v návaznosti na čl. II bod 4 novely 

zákona o vysokých školách rozhodne Rada NAÚ.  

Zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání následně podrobně informovali o studijních 

programech, jichž se doručené podněty týkaly, o důvodech omezení jejich akreditace MŠMT 

a o obsahu podnětů zaslaných příslušnými vysokými školami. K oběma podnětům proběhla mezi 

členy Rady NAÚ diskuse.  
 

 Usnesení č. 61/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 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 3. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

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

zahajuje řízení ke zrušení omezení akreditace bakalářského studijního programu Informatika se 

studijním oborem Ekonomická informatika se standardní dobou studia 3 roky formou studia 

prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Evropským polytechnickým institutem, s.r.o. 

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

Schváleno. 
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 Usnesení č. 62/2017: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 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 3. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

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

zahajuje řízení ke zrušení omezení akreditace doktorského studijního programu Ošetřovatelství 

se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného 

Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. 

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

Schváleno. 

 

Rada NAÚ se následně zabývala správním řízením o zrušení omezení akreditace navazujícího 

magisterského studijního programu Mediální a komunikační studia se studijním oborem Sociální 

a mediální komunikace, které na základě podnětu Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 

NAÚ zahájil z moci úřední. Daný podnět byl předložen hodnoticí komisi k posouzení. Na základě 

stanoviska hodnoticí komise vypracoval zpravodaj za příslušnou oblast vzdělávání svou zprávu. 

Následně byla vysoká škola vyrozuměna o možnosti nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí. 

Doručené vyjádření vysoké školy bylo členům Rady NAÚ rozesláno před zasedáním Rady. 

Po úvodním slově zpravodaje proběhla mezi členy Rady NAÚ podrobná rozprava, v rámci které bylo 

mimo jiné diskutováno i vyjádření vysoké školy.  

Zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání ve shodě se stanoviskem hodnoticí komise doporučil 

nápravné opatření ponechat, tedy omezení akreditace studijního programu s jeho studijním oborem 

nezrušit. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo, aby Rada NAÚ, nevznese-li člen Rady NAÚ jiný návrh, 

hlasovala přímo o tom, zda správní řízení zastaví. Přijetí takového usnesení znamená, že nápravné 

opatření učiněné vůči studijnímu programu s jeho studijním oborem se ponechá v platnosti.  

 

 Usnesení č. 63/2017: 
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle 

§ 66 odst. 2 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 3. 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 vedené z moci úřední ve věci zrušení omezení akreditace 

spočívající v zákazu přijímat ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Mediální 

a komunikační studia se studijním oborem Sociální a mediální komunikace se standardní délkou 

studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou uskutečňovaného Univerzitou Jana 

Amose Komenského Praha s.r.o. další uchazeče. 

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

Schváleno. 

 

Stručné zdůvodnění: 

Nadále přetrvávají závažné nedostatky v personálním zabezpečení studijního programu, v tvůrčí 

činnosti vyučujících a v souladu studijního plánu a obsahu státních závěrečných zkoušek 

s profilem absolventa. Vysoká škola nevykazuje dostatečnou vědecko-výzkumnou činnost 

odpovídající danému typu studijního programu. Studijní program nesplňuje požadavky 

vyplývající z přílohy k nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství. 
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Rada NAÚ se dále zabývala žádostí Masarykovy univerzity ze dne 25. dubna 2016 o udělení 

akreditace doktorskému studijnímu programu Dermatovenerologie/Dermatovenereology pro 

uskutečňování Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity podané MŠMT. Jelikož dne 1. září 2016 

nabyla účinnosti novela zákona o vysokých školách, kterou MŠMT pozbylo svou příslušnost 

rozhodovat o žádostech vysokých škol týkajících se akreditací, předalo MŠMT v souladu s čl. II 

bodem 10 novely zákona o vysokých školách správní řízení ohledně žádosti o udělení akreditace 

NAÚ k dokončení. Předseda NAÚ následně přistoupil k přerušení projednávání žádosti a vyžádal si 

od vysoké školy její doplnění v souladu s novelizovaným zákonem o vysokých školách. Masarykova 

univerzita svou žádost v souladu s novelizovaným zákonem o vysokých školách ve stanovené lhůtě 

nedoplnila, ani nepožádala o prodloužení lhůty k jejímu doplnění. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo 

správní řízení o dané žádosti vysoké školy zastavit podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu pro 

neodstranění podstatné vady žádosti. 

 

 Usnesení č. 64/2017: 
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. c) 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 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 Masarykovy univerzity ze dne 25. dubna 2016 

o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Dermatovenerologie/ 

Dermatovenereology pro uskutečňování Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. 

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

Schváleno. 

 

Místopředseda NAÚ dále zrekapituloval průběh správních řízení o omezení akreditace vedených 

s vysokými školami, které NAÚ předalo MŠMT v souladu s čl. II bodem 10 novely zákona 

o vysokých školách k dokončení. Předseda NAÚ přistoupil k přerušení daných správních řízení 

a vyžádal si od vysokých škol doplnění aktuálního skutkového stavu v návaznosti na důvody, pro 

které Akreditační komise navrhla MŠMT dané studijní programy s jejich studijními obory omezit. 

Doplněné podklady byly následně postoupeny zpravodajům pro příslušné oblasti vzdělávání 

k navržení dalšího postupu. Ten může spočívat buď v pokračování řízení ustavením hodnoticí komise, 

nebo v zastavení řízení, protože vysoká škola zjednala nápravu nedostatků, pro které bylo řízení 

zahájeno. 

Po diskusi a na základě návrhů zpravodajů byl v jednotlivých řízeních přijat následující postup: 

a) v případě navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní a veřejné vztahy 

se studijním oborem Politologie a politický marketing se standardní dobou studia 2 roky v prezenční 

a kombinované formě studia uskutečňovaného Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů 

Praha, o.p.s., bude v řízení pokračováno ustavením hodnoticí komise, 

b) v případě bakalářského studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním 

oborem Management hotelnictví a cestovního ruchu se standardní dobou studia 3 roky v prezenční 

a kombinované formě studia uskutečňovaného Vysokou školou obchodní a hotelovou s.r.o., bude 

v řízení pokračováno ustavením hodnoticí komise, 

c) v případě navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy se studijním 

oborem Učitelství českého jazyka pro střední školy se standardní dobou studia 2 roky v prezenční 

formě studia uskutečňovaného Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni je v řízení 

pokračováno, hodnoticí komise byla již ustavena, 

d) v případě bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Zemědělské inženýrství 

se studijním programem Agrobyznys se standardní dobou studia 2 a 3 roky v prezenční formě studia 

uskutečňovaných Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně bude v řízení pokračováno 

ustavením hodnoticí komise, 
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e) v případě bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví se stejnojmenným 

studijním oborem a navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní 

inženýrství se stejnojmenným oborem se standardní dobou studia 2 a 3 roky v prezenční a 

kombinované formě studia uskutečňovaných Mendelovou univerzitou v Brně předloží zpravodaj pro 

příslušnou oblast vzdělávání návrh dalšího postupu, 

f) v případě bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice se studijním oborem 

Sociální pedagogika se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia uskutečňovaného 

Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy bude v řízení pokračováno ustavením hodnoticí 

komise, 

g) v případě navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví se studijním 

oborem Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy se standardní dobou studia 2 roky 

v prezenční formě studia uskutečňovaného Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické 

v Praze zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání požádali o doplnění dalších podkladů ze strany 

vysoké školy, 

h) v případě bakalářského studijního programu Inženýrství a management se studijním programem 

Procesní inženýrství a management se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované 

formě studia uskutečňovaného Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání navrhnul zastavení řízení, před 

předložením návrhu na zasedání Rady NAÚ bude vyjasněna případná příslušnost studijního 

programu do více oblastí vzdělávání, 

ch) v případě navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management 

se studijním Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků v prezenční 

a kombinované formě studia uskutečňovaného Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze bude v řízení pokračováno ustavením hodnoticí komise, 

i) v případě bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní studia se studijními obory 

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě a Technologie ochrany osob a majetku v prezenční 

a kombinované formě studia uskutečňovaných Vysokou školou Karla Engliše, a. s., bude v řízení 

pokračováno ustavením hodnoticí komise, 

j) v případě bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijními obory 

Ekonomika a právo v podnikání a Management podnikání v prezenční, respektive v prezenční 

a kombinované formě studia uskutečňovaných Vysokou školou Karla Engliše, a. s., si zpravodaj 

vyžádal dílčí vyjasnění předložených podkladů. 

 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek dále informoval o výsledku právních konzultací stran dalšího 

postupu ve věci žádosti Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 18. dubna 2017 o rozšíření stávající 

akreditace doktorského studijního programu Informatika/Computer Science se stejnojmenným 

studijním oborem se standardní délkou studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia 

uskutečňovaného Přírodovědeckou fakultou této vysoké školy o spolupráci při uskutečňování 

studijního programu s Ústavem informatiky AV ČR, v. v. i.  

Oslovení členové Přezkumné komise NAÚ potvrdili názor ohledně čl. II bodu 4 zákona 

č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon o vysokých školách (novela zákona o vysokých školách), 

podle kterého nelze akreditaci studijního programu, který vysoká škola uskutečňovala podle 

tehdejších právních předpisů k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti novely zákona 

o vysokých školách (tj. studijnímu programu, který byl akreditován do 31. 8. 2016 včetně), nelze 

rozšířit o nový studijní obor, ale lze rozšířit jinak (např. o spolupráci s ústavem Akademie věd nebo 

o oprávnění udělovat akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách); toto rozšíření 

se však musí týkat studijního programu jako celku (tj. nikoliv pouze některých studijních oborů, člení-

li se studijní program na studijní obory). 

Dále platí, že akreditaci studijnímu programu, který vysoká škola uskutečňovala podle tehdejších 

právních předpisů k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o vysokých školách 

(tj. studijnímu programu, který byl akreditován do 31. 8. 2016 včetně), nelze prodloužit. 
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Členové Rady NAÚ se shodli na uplatňování tohoto postupu. V případě předmětné žádosti bude tedy 

správní řízení pokračovat ustavením hodnoticí komise. 

 

Ad 6 Kontrolní zprávy a informace o změnách v akreditovaných činnostech 

 

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

zprávy vzešlé z činnosti Akreditační komise a informace vysokých škol o změnách v uskutečňování 

akreditovaných činností, které byly NAÚ předloženy v období od 1. 4. 2017 do 20. 5. 2017.  

Rada NAÚ doporučuje vysokým školám zpracovávat kontrolní zprávy v následující struktuře: 

1) popis nedostatků zjištěných Akreditační komisí (popřípadě Radou NAÚ), 2) popis změn 

provedených vysokou školou v reakci zjištěné nedostatky, 3) zhodnocení provedených změn. 

Při vytváření kontrolních zpráv a informací o změnách v akreditovaných činnostech se dále 

doporučuje v maximální možné míře využívat aktuálně platné formuláře žádostí o akreditace. 

V případě personálních změn (zejména v případě změn garantů studijních programů) je nutné vždy 

přiložit životopis nově navrhovaného garanta v rozsahu přílohy C-I žádosti o akreditaci. 

Při uvádění údajů o publikační činnosti, resp. výsledcích vědecko-výzkumné činnosti, 

Rada NAÚ žádá, aby jednotlivé publikace a další výsledky vědecko-výzkumné činnosti byly 

strukturovány dle standardních kategorií (např. viz metodika RVVI: 

www.vyzkum.cz/storage/att/471EC8E44A7C3AA09C01B666F1ED6B30/M2013-0815-kor2.pdf ). 

 

http://www.vyzkum.cz/storage/att/471EC8E44A7C3AA09C01B666F1ED6B30/M2013-0815-kor2.pdf
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 Usnesení č. 65/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 66/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžádáno na 
zasedání AK 

Obsah Závěry NAÚ 

Univerzita Hradec 
Králové 

Filozofická fakulta Politologie Bc. Politologie 02-16 ucelená sada studijních opor pro 
kombinovanou formu studia a 
provedené úpravy (důkladnější 
rozpracování systému výuky 
v kombinované formě studia, jasné 
odlišení prezenční části studia a 
části studia určené k samostudiu, 
vytvoření průvodce studiem pro 
studenty kombinované formy studia 
a zvýšení kvality některých 
studijních opor – kvalita 
předložených studijních opor byla 
velmi různá) 

Rada NAÚ v souladu s § 86 
odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky 
v zajištění kombinované formy 
studia ucelenou sadou 
studijních opor a vyzývá 
vysokou školu k jejich 
odstranění. Rada požaduje 
přepracovat studijní opory tak, 
aby umožňovaly adekvátní 
nahrazení přímé výuky. Rada 
požaduje předložit kontrolní 
zprávu o odstranění 
uvedených nedostatků do 30. 
9. 2017 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžádáno na 

zasedání AK 
Obsah Závěry NAÚ 

Univerzita Hradec 
Králové 

Pedagogická fakulta Filologie Bc. Jazyková a 
literární kultura 

01-16  
(05-14) 

ucelená sada studijních opor pro 
povinné studijní předměty (01-16 
AK vzala zprávu na vědomí a 
upozornila, že opory ke studijním 
předmětům Česká literatura 1 a 3, 
Literatura jako zprostředkovatelka 
a projev národních kultur, Světová 
literatura 1 a 2 a Vývoj českého a 
světového filmu je třeba 
dopracovat, respektive 

Rada NAÚ v souladu s § 86 
odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky 
v zajištění kombinované 
formy studia ucelenou sadou 
studijních opor pro povinné 
studijní předměty Česká 
literatura 1 a 3 a Světová 
literatura 1 a 2 a povinně 
volitelný předmět Literatura 
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P: 13   K: 7  Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 67/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžádáno na 
zasedání AK 

Obsah Závěry NAÚ 

Univerzita Hradec 
Králové 

Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – český jazyk a 
literatura 

05-14 publikační a výzkumná činnost 
vyučujících pedagogických a 
didaktických předmětů (AK dále 
upozornila, že vyučující nově 
zavedených předmětů Film a 
literatura a Multimédia ve školní 
praxi nemají k těmto předmětům 
odpovídající publikační činnost) 

Rada NAÚ v souladu s § 86 
odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky 
ve výzkumné a publikační 
činnosti vyučujících 
pedagogických a didaktických 
předmětů (zejména pokud jde 
o externí výzkumné projekty, 
respektive publikační činnost 
mimo Univerzitu Hradec 
Králové) a vyzývá vysokou 
školu k jejich odstranění. Rada 
požaduje předložit kontrolní 
zprávu o odstranění 
uvedených nedostatků do 31. 
3. 2019. 

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

Schváleno. 

přepracovat. AK požadovala 
předložit kontrolní zprávu o úpravě 
uvedených opor v prosince 2016) 

jako zprostředkovatelka a 
projev národních kultur a 
vyzývá vysokou školu k jejich 
odstranění. Rada požaduje 
přepracovat studijní opory k 
uvedeným studijním 
předmětům, zejména doplnit 
komentáře, vstupní 
charakteristiky a vazby na 
konkrétní beletristické texty. 
Rada požaduje předložit 
kontrolní zprávu o odstranění 
uvedených nedostatků do 30. 
9. 2017. 
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 Usnesení č. 68/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžádáno na 

zasedání AK 
Obsah Závěry NAÚ 

CEVRO Institut, z.ú.  Soukromoprávní 
studia 

NMgr. Obchodněprávní 
vztahy 

02-16 personální zabezpečení studijního 
oboru v rozsahu formulářů C a G 
žádosti o akreditaci studijního 
oboru 

Rada  NAÚ žádá o doplnění 
kontrolní zprávy o upřesnění 
obsahu Státních závěrečných 
zkoušek. Dle informací 
obsažených v kontrolní zprávě 
je součástí SZZk volitelný 
předmět, v jehož rámci si 
student volí jeden ze tří 
tematických okruhů. Jeden 
z těchto okruhů je nazván 
„Politická ekonomie“, avšak v 
předloženém studijním plánu 
se žádný takový předmět 
k tomuto tematickému okruhu 
nevyskytuje. Termín pro 
předložení doplněné kontrolní 
zprávy: do 31. 8. 2017. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 69/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžádáno na 

zasedání AK 
Obsah Závěry NAÚ 

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

 Psychologie Bc. Psychologie 02-15 plnění závěrů a doporučení z 
hodnocení provedeného 
Akreditační komisí 
 

Rada  NAÚ žádá o doplnění 
kontrolní zprávy o 1) jasně 
strukturovanou informaci o 
personálním zabezpečení 
jednotlivých oborů (v rozsahu 
příloh B-IIa a C-I žádosti o 
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akreditaci), 2) seznam témat 
všech vedených i ukončených 
bakalářských a diplomových 
prací za poslední tři roky 
(rozdělený podle typů prací a 
podle jednotlivých let), 3) 
složení všech komisí pro 
bakalářské a magisterské 
státní zkoušky za roky 2015-
2017 včetně a 4) aktuální 
informaci o řešení 
prostorového a technického 
zabezpečení vysoké školy (v 
rozsahu příloh C-III a C-IV 
žádosti o akreditaci). 
Termín pro předložení 
doplněné a přepracované 
kontrolní zprávy: do 31. 10. 
2017. 

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

 Psychologie NMgr. Psychologie 02-15 dtto dtto 

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

 Sociální politika a 
sociální práce 

Bc. Sociální práce se 
zaměřením na 
komunikaci a 
aplikovanou 
psychoterapii 

02-15 dtto dtto 

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

 Sociální politika a 
sociální práce 

NMgr. Sociální práce se 
zaměřením na 
komunikaci a 
aplikovanou 
psychoterapii 

02-15 dtto dtto 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 70/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžádáno na 

zasedání AK 
Obsah Závěry NAÚ 
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Univerzita Hradec 
Králové 

Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – německý 
jazyk a literatura 

01-15 personální zabezpečení studijního 
oboru a úpravy ve studijním plánu 
(posílení personálního 
zabezpečení literární části výuky 
vyučujícím, který bude působit na 
pracovišti v rozsahu plného 
úvazku, informace o provázanosti 
profilu absolventa a cílů studia 
oborové části a pedagogicko-
psychologického modulu, 
doporučení zavést oborovou práci 
v německém jazyce v případě, že 
němčina není diplomovým 
oborem, a jazykovou část SZZk 
označit jako „zkoušku 
z německého jazyka“, doporučení 
zařadit studijní předměty 
Pragmalingvistika a Syntax 
současného německého jazyka 
jako povinné, studijní předmět 
Sociolingvistika alespoň jako 
povinně volitelný) 

Rada  NAÚ žádá o doplnění 
kontrolní zprávy o aktuální 
studijní plán (v rozsahu přílohy 
B-IIa žádosti o akreditaci) a o 
vyjasnění, zda nově zařazený 
předmět Sociální interakce ve 
výuce cizích jazyků tvoří 
součást studijního plánu pouze 
v případě uvedené studijního 
oboru, či současně i dalších 
obdobných oborů 
uskutečňovaných vysokou 
školou, a to do 31. 7. 2017. 
 

 
 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 71/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžádáno na 

zasedání AK 
Obsah Závěry NAÚ 

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Filologie Bc. Dánská studia 
(dvouborové) 

01-14 publikační činnost Rada NAÚ žádá kontrolní 
zprávu přepracovat tak, aby 
z ní byly jasné dílčí publikační 
aktivity jednotlivých studijních 
oborů, popřípadě komentovat 
vazby a zařazení jedné 
publikace opakovaně ve více 
studijních oborech, a to do 31. 
7. 2017. 

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Filologie Bc. Norská studia 01-14 publikační činnost dtto 
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(dvouborové) 

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Filologie Bc. Švédská studia 
(dvouborové) 

01-14 publikační činnost dtto 

P: 11   K: 6  Pro: 9  Proti: 1 Zdržel se: 1 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 72/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžádáno na 

zasedání AK 
Obsah Závěry NAÚ 

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Kartografie, 
geoinformatika a 
dálkový průzkum 
země 

Dr.  
 

03-14 
(02-12) 

habilitační a profesorská řízení 
vyučujících (03-14 vyžádána další 
kontrolní zpráva o personálním 
zabezpečení a vědecké a 
publikační činnosti pracoviště) 

Rada NAÚ žádá o doplnění 
kontrolní zprávy o údaje o 
aktuální situaci v oblasti 
personálního zabezpečení 
(zejména stav avizovaných 
habilitačních řízení). Rada 
NAÚ dále žádá o přepracování 
přehledu publikačních, příp. 
dalších výstupů vědecké 
činnosti do strukturované 
podoby v souladu s běžnou 
kategorizací. Termín pro 
předložení doplněné a 
přepracované kontrolní zprávy: 
do 30. 9. 2017. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 73/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžádáno na 

zasedání AK 
Obsah Závěry NAÚ 

Západočeská 
univerzita v Plzni 

Fakulta aplikovaných 
věd 

Inženýrská 
informatika 

NMgr. Medicínská 
informatika 

01-15 personální zabezpečení studijního 
oboru, publikační činnost 
vyučujících a rozvoj vědecké 

Rada NAÚ žádá o doplnění 
kontrolní zprávy o 1) 
charakteristiku výsledků 
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činnosti (řešení externích 
vědecko-výzkumných projektů) 

publikační činnosti z hlediska 
mezinárodního významu, 
evidence v databázích a IF 
časopisů a o jejich 
strukturování s využitím 
kategorizace používané při 
hodnocení RVVI, 2) údaje o 
personálním zabezpečení (v 
rozsahu příloh B-IIa a C-I 
žádosti o akreditaci), 3) 
vysvětlení provedených 
personálních změn (včetně 
zhodnocení jejich důsledků pro 
kvalitu personálního 
zabezpečení studijního oboru 
v krátkodobém i dlouhodobém 
výhledu) a 4) charakteristiku 
projektové činnosti vyučujících 
z hlediska jejich typu, doby 
řešení a významnosti, resp. 
role FAV ZČU při jejich řešení. 
Rada NAÚ dále žádá doložit 
sumarizaci, která umožní 
srovnání se stavem 
v okamžiku udělení akreditace. 
Termín pro předložení 
doplněné a přepracované 
kontrolní zprávy: do 31. 8. 
2017. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 74/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžádáno na 

zasedání AK 
Obsah Závěry NAÚ 
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CEVRO Institut, z.ú.  Hospodářská 
politika a správa 

Bc. Hospodářská 
politika 

02-16 personální zabezpečení studijního 
oboru v rozsahu formulářů C a G 
žádosti o akreditaci studijního 
oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

České vysoké učení 
technické v Praze 

Fakulta 
biomedicínského 
inženýrství 

Biomedicínská a 
klinická technika 

Bc. Optika a optometrie 03-13 personální zabezpečení Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Jihočeská univerzita 
v Českých 
Budějovicích 

Filozofická fakulta Obecná teorie a 

dějiny umění 

Bc. Dějiny umění 
(dvouoborové) 

01-15 personální zabezpečení studijního 
oboru a kariérní růst mladších 
členů Ústavu estetiky a dějin 
umění FF JU v Českých 
Budějovicích 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Jihočeská univerzita 
v Českých 
Budějovicích 

Filozofická fakulta Obecná teorie a 

dějiny umění 

Bc. Estetika 

(dvouoborové) 

01-15 personální zabezpečení studijního 
oboru a kariérní růst mladších 
členů Ústavu estetiky a dějin 
umění FF JU v Českých 
Budějovicích 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Jihočeská univerzita 
v Českých 
Budějovicích 

Filozofická fakulta Učitelství pro 
střední školy 

NMgr. Učitelství 

anglického jazyka a 

literatury pro střední 

školy 

02-15 úpravy studijního plánu (zařazení 
studijního předmětu Vybrané 
didaktické problémy ve výuce 
anglického jazyka mezi povinné), 
publikační a další odborné 
činnosti vyučujících v oblasti 
didaktiky anglického jazyka a 
kvalifikační růst zejména mladších 
vyučujících 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 
 

Masarykova 
univerzita 

Ekonomicko-správní 
fakulta  

Ekonomické teorie NMgr. Ekonomie 
(jednooborové) 

02-15 personální zabezpečení studijního 
oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Masarykova 
univerzita 

Ekonomicko-správní 
fakulta 

Hospodářská 
politika a správa 

NMgr. Hospodářská 
politika 
(jednooborové) 

03-15 personální zabezpečení studijního 
oboru v rozsahu formulářů C a G 
žádosti o akreditaci 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Masarykova 
univerzita 

Ekonomicko-správní 
fakulta 

Hospodářská 
politika a správa 

NMgr. Regionální rozvoj a 
správa 
(jednooborové) 

03-15 personální zabezpečení studijního 
oboru v rozsahu formulářů C a G 
žádosti o akreditaci 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Mendelova univerzita 
v Brně 

Agronomická fakulta Technologie 
odpadů 

NMgr. Technologie a 
management 
odpadů 

02-16 prodloužení pracovních smluv (AK 
VŠ upozornila, že některým 
klíčovým vyučujícím končí 
pracovní smlouvy v roce 2017 a 
prohlášení děkana, že bude 
uvažováno o jejich prodloužení, 
nebylo lze považovat za 
dostatečnou záruku zajištění 
personálního zabezpečení výuky 
nejméně na standardní dobu 
studia) 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 
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Mendelova univerzita 
v Brně 

Fakulta regionálního 
rozvoje a 
mezinárodních studií 

Regionální rozvoj, 
Regional 
Development 

NMgr. Socioekonomický a 
environmentální 
rozvoj regionu,  
Socioeconomic and 
Environmental 
Development of 
Regions 

01-15 publikační činnost vyučujících, 
včetně garanta studijního oboru a 
kariérní růst pracoviště (habilitace) 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí a požaduje 
předložit další kontrolní zprávu 
o personálním zabezpečení, 
včetně publikační činnosti 
vyučujících odpovídající 
zaměření vyučovaných 
předmětů (v rozsahu přílohy B-
IIa a C-I žádosti o akreditaci) 
do 31. 1. 2018. 

Ostravská univerzita Filozofická fakulta Historické vědy Dr. Didaktika dějepisu 02-15 obsah SZZk a podoba 
pedagogické praxe 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Ostravská univerzita Filozofická fakulta Filologie Bc.  Anglický jazyk a 
literatura 

01-14 publikační činnost 
v recenzovaných časopisech 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Ostravská univerzita Filozofická fakulta Filologie NMgr. Anglický jazyk a 
literatura 
(jednooborové) 

01-14 publikační činnost 
v recenzovaných časopisech 

dtto 

Ostravská univerzita Filozofická fakulta Filologie NMgr. Španělský jazyk a 
literatura 
(dvouoborové) 

01-15 publikační činnost mimo 
Ostravskou univerzitu v Ostravě a 
kariérní růst vyučujících 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí a 
doporučuje dlouhodobě se 
zaměřit na publikační činnost 
mimo Ostravskou univerzitu a 
na články s vědeckým 
potenciálem z hlediska 
rozsahu a kvality daného 
odborného periodika 
(recenzované časopisy a 
časopisy registrované 
v současné době uznávaných 
databázích).  

Ostravská univerzita Filozofická fakulta Obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

Bc. Dějiny umění se 
zaměřením na 
památkovou péči a 
technické památky 

01-15 kariérní růst vyučujících Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí a 
doporučuje věnovat zvýšenou 
pozornost kariérnímu růstu, 
zejména mladších vyučujících. 

Ostravská univerzita Lékařská fakulta Specializace ve 
zdravotnictví 

Bc. Nutriční terapeut 02-15 personální zabezpečení studijního 
oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí a požaduje 
předložit další kontrolní zprávu 
o personálním zabezpečení, 
odborném růstu a publikační 
aktivitě vyučujících odborných 
předmětů do 31. 5. 2019. 

Policejní akademie 
České republiky v 
Praze 

Fakulta bezpečnostně 
právní 

Bezpečnostně 
právní studia 

Bc. Policejní činnosti 02-16  
(01-14) 

publikační činnost garanta 
studijního oboru (02-16 vyžádána 
další kontrolní zpráva o nápravě 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí a požaduje 
předložit další kontrolní zprávu 
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zjištěných nedostatků /garant 
studijního oboru neměl relevantní 
publikační činnost za posledních 5 
let {v převážné míře publikoval 
pouze v nerecenzovaných 
časopisech};  AK proto doporučila 
provést výměnu garanta studijního 
oboru/) 

o publikační činnosti garanta 
do 30. 6. 2019. Rada NAÚ 
dále doporučuje orientovat 
publikační činnost garanta na 
respektované časopisy.    

Technická univerzita 
v Liberci 

Fakulta přírodovědně-
humanitní a 
pedagogická 

Specializace v 
pedagogice 

Bc. Anglický jazyk se 
zaměřením na 
vzdělávání 

01-14 publikační činnost a kariérní růst 
pracoviště 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Hradec 
Králové 

Fakulta informatiky a 
managementu 

Ekonomika a 
management 

Bc. Management 
cestovního ruchu 

02-16 provedené úpravy (posílení výuky 
sociální geografie, zavedení 
přednášky z geografie cestovního 
ruchu a vynětí kompetencí z 
oblasti regionálního rozvoje, které 
nemají odpovídající pokrytí ve 
studijním plánu, z profilu 
absolventa) a publikační činnost 
vyučujících 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta Chemie Dr. Didaktika chemie 02-15 uskutečňování studijního 
programu, zejména s ohledem na 
vedení disertačních prací 
kmenovými školiteli a na témata 
disertačních prací 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta Informatika NMgr. Informatika 03-16 personální zabezpečení 
jednotlivých studijních předmětů 
vyučujícími v rozsahu formulářů C 
a G žádosti o akreditaci 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně 

Fakulta technologická Chemie a 
technologie potravin 

Bc. Technologie výroby 
tuků, kosmetiky a 
detergentů 

03-16 personální zabezpečení studijního 
oboru, včetně informací o tvůrčí a 
publikační činnosti garanta 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Vysoké učení 
technické v Brně 

Fakulta podnikatelská Ekonomika a 
management 

NMgr. Podnikové finance a 
obchod 

02-15 personální zabezpečení studijního 
oboru a publikační činnost 
vyučujících ve vztahu 
k vyučovaným předmětům 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Západočeská 
univerzita v Plzni 

Fakulta ekonomická Ekonomika a 
management 

Bc. Management 
obchodních činností 

02-15 personální zabezpečení studijního 
oboru, publikační činnost 
vyučujících ve vztahu 
k vyučovaným předmětům a 
kvalifikační růst vyučujících 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 
 

Západočeská 
univerzita v Plzni 

Fakulta právnická Teoretické právní 
vědy 

Dr. Občanské právo 01-15 témata řešených disertačních 
prací a školitelé, kteří uvedené 
práce vedou   

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 
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P: 13   K: 7  Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 75/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

KONTROLNÍ ZPRÁVY – HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

Vysoká škola Fakulta Obor  Typ Vyžádáno na 

zasedání AK 
Obsah Závěry NAÚ 

České vysoké učení 
technické v Praze 

Fakulta jaderná a 
fyzikálně inženýrská 

Aplikovaná matematika H, P 02-15 provedená opatření (stanovení 
jasných kritérií pro habilitační a 
jmenovací řízení zaručující 
odpovídající minimální úroveň 
úspěšných řízení) 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 
 

Univerzita Karlova  Fakulta humanitních 
studií 

Sociální a kulturní 
antropologie 

H, P 01-15 publikační činnost a kvalifikační 
růst pracovníků 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí a požaduje 
předložit další kontrolní 
zprávu, ve které vysoká škola 
doloží strategii řešení 
personální situace (zejména 
pokud jde o vytvoření pevného 
jádra pracovníků a pracovnic) 
do 31. 5. 2018. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 76/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Ostravská univerzita Lékařská fakulta Bezpečnost 

společnosti 
Bc.  Společenská patologie a logistika 

terénních rizikových situací 
změna garanta studijního oboru Rada NAÚ v souladu s § 86 

odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky 
v personálním zabezpečení 
studijního oboru a vyzývá 
vysokou školu k jejich 
odstranění. Nové navržené 
garantky nesplňují stanovené 
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standardy v plném rozsahu. 
V případě navrhované 
garantky není odborná 
kvalifikace jednoznačně 
navázána na příslušnou oblast 
vzdělávání a její vzdělání a 
tvůrčí činnost souvisí se 
studijním programem jen 
okrajově. V případě druhé 
garantky (navrhované v 
souvislosti s přípravou 
reakreditace) chybí podíl na 
realizaci výzkumných projektů 
a vykazované výsledky tvůrčí 
činnosti nemají odpovídající 
kvalitu (zcela chybí publikace 
v časopisech). Rada NAÚ 
požaduje předložit kontrolní 
zprávu o odstranění 
uvedených nedostatků do 30. 
12. 2017. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 77/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Ostravská univerzita Lékařská fakulta Specializace ve 

zdravotnictví 
NMgr. Komunitní péče změna garanta studijního oboru Rada NAÚ v souladu s § 86 

odst. 1 zákona o vysokých 
školách konstatuje nedostatky 
v personálním zabezpečení 
studijního oboru a vyzývá 
vysokou školu k jejich 
odstranění. Navržený garant 
nesplňuje standardy týkající 
se týdenní pracovní doby – 
nepůsobí na vysoké škole na 
plný úvazek, respektive 
vysoká škola nedoložila, že 
zdravotnické zařízení, ve 
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kterém navržený garant 
působí, má s vysokou školou 
uzavřenu smlouvu o zajištění 
klinické a praktické výuky. 
Rada NAÚ požaduje předložit 
kontrolní zprávu o odstranění 
uvedených nedostatků do 30. 
9. 2017. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 78/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 
Vysoká škola 
ekonomická v Praze 

Fakulta mezinárodních 
vztahů 

Mezinárodní 
ekonomické vztahy 

Dr. Mezinárodní politické vztahy změna garanta studijního oboru Rada NAÚ žádá o doplnění 
kontrolní zprávy o údaje o 
navrhované garantce 
studijního oboru v rozsahu 
přílohy C-I žádosti o akreditaci 
do 31. 7. 2017. 

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

Schváleno. 

 

 Usnesení č. 79/2017: 

Text usnesení viz tabulka, část Závěry NAÚ. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Obsah Závěry NAÚ 

Akademie múzických 
umění v Praze 

Filmová a televizní 
fakulta 

Filmové, televizní a 
fotografické umění 
a nová média 

Bc. Audiovizuální studia změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Akademie múzických 
umění v Praze 

Filmová a televizní 
fakulta 

Filmové, televizní a 
fotografické umění 
a nová média 

NMgr. Audiovizuální studia změna garanta studijního oboru dtto 

Akademie múzických 
umění v Praze 

Filmová a televizní 
fakulta 

Filmové, televizní a 
fotografické umění 
a nová média 

Bc. Fotografie změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 
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Akademie múzických 
umění v Praze 

Filmová a televizní 
fakulta 

Filmové, televizní a 
fotografické umění 
a nová média 

NMgr. Fotografie změna garanta studijního oboru dtto 

Akademie múzických 
umění v Praze 

Filmová a televizní 
fakulta 

Filmové, televizní a 
fotografické umění 
a nová média 

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

Akademie múzických 
umění v Praze 

Filmová a televizní 
fakulta 

Filmové, televizní a 
fotografické umění 
a nová média 

NMgr. Kamera změna garanta studijního oboru dtto 
 

Ostravská univerzita Fakulta sociálních 
studií 

Sociální politika a 
sociální práce 

Bc. Sociální práce změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Ostravská univerzita Fakulta sociálních 
studií 

Sociální politika a 
sociální práce 

NMgr. Sociální práce změna garanta studijního oboru dtto 

Ostravská univerzita Lékařská fakulta Chirurgické obory Dr. Chirurgické obory změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Ostravská univerzita Lékařská fakulta Porodní asistence Bc. Porodní asistentka změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Ostravská univerzita Lékařská fakulta Specializace ve 
zdravotnictví 

Bc.  Nutriční terapeut změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Ostravská univerzita Lékařská fakulta Specializace ve 
zdravotnictví 

Bc. Radiologický asistent změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Univerzita Jana 
Amose Komenského 
s. r. o. 

 Pedagogika Dr. Andragogika změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Univerzita Jana 
Amose Komenského 
s. r. o. 

 Specializace v 
pedagogice 

Bc. Vzdělávání dospělých změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí a doporučuje 
zintenzivnit publikační činnost 
garanta a provázat ji s 
garantovaným studijním 
programem.  

Univerzita Karlova Lékařská fakulta 
v Hradci Králové 

Veřejné 
zdravotnictví 

Dr.  změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Filozofická fakulta Filologie Bc. Portugalská filologie změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí a doporučuje věnovat 
v případě garanta větší 
pozornost publikační činnosti 
v portugalštině, resp. s 
portugalskou tematikou. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Filozofická fakulta Filologie NMgr. Portugalská filologie změna garanta studijního oboru dtto 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Filozofická fakulta Humanitní studia Bc. Judaistika. Židovská a izraelská 
studia (dvouoborové) 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Filozofická fakulta Humanitní studia NMgr. Judaistika. Dějiny a kultura Židů 
(dvouoborové studium) 

změna garanta studijního oboru dtto 
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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Filozofická fakulta Humanitní studia NMgr. Judaistika. Dějiny a kultura Židů 
(jednooborové studium) 

změna garanta studijního oboru dtto 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
inženýrství a spoje, 
Transport 
Engineering and 
Communications 

NMgr. Aplikovaná informatika v dopravě,  
Applied Informatics in Transport 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
inženýrství a spoje 

NMgr. Dopravní infrastruktura změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí a doporučuje věnovat 
zvýšenou pozornost 
publikační činnosti garanta 
studijního oboru. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
inženýrství a spoje, 
Transport 
Engineering and 
Communications 

NMgr. Dopravní management, marketing a 
logistika,  
Transport Management, Marketing 
and Logistics 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
inženýrství a spoje, 
Transport 
Engineering and 
Communications 

NMgr. Dopravní prostředky,  
Transport Means 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
inženýrství a spoje, 
Transport 
Engineering and 
Communications 

NMgr. Elektrotechnické a elektronické 
systémy v dopravě, 
Electrotechnical and Electronic 
Systems in Transport 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí a doporučuje věnovat 
zvýšenou pozornost 
publikační činnosti garanta 
studijního oboru. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
inženýrství a spoje 

NMgr. Provozní spolehlivost dopravních 
prostředků a infrastruktur 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
inženýrství a spoje, 
Transport 
Engineering and 
Communications 

NMgr. Technologie a řízení dopravy, 
Transport Technology and Control  

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
technologie a spoje,   
Transport 
Technology and 
Communications 

Bc. Aplikovaná informatika v dopravě,  
Applied Informatics in Transport 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
technologie a spoje 

Bc. Dopravní infrastruktura změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí a doporučuje věnovat 
zvýšenou pozornost 
publikační činnosti garanta 
studijního oboru. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Dopravní Bc. Dopravní management, marketing a změna garanta studijního Rada NAÚ bere kontrolní 
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Pernera technologie a spoje,   
Transport 
Technology and 
Communications 

logistika,  
Transport Management, Marketing 
and Logistics 

programu zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
technologie a spoje,   
Transport 
Technology and 
Communications 

Bc. Dopravní prostředky,  
Transport Means 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
technologie a spoje,   
Transport 
Technology and 
Communications 

Bc. Elektrotechnické a elektronické 
systémy v dopravě, 
Electrotechnical and Electronic 
Systems in Transport 

změna garanta studijního 
programu, změna garanta 
studijního oboru 

Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí a doporučuje věnovat 
zvýšenou pozornost 
publikační činnosti garanta 
studijního oboru. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
technologie a spoje 

Bc. Management komunikací a 
poštovních služeb 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
technologie a spoje,   
Transport 
Technology and 
Communications 

Bc. Management, marketing a logistika ve 
spojích, 
Management, Marketing and Logistics 
in Communications 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
technologie a spoje 

Bc. Provozní spolehlivost dopravních 
prostředků a infrastruktur 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Dopravní 
technologie a spoje, 
Transport 
Technology and 
Communications 

Bc. Technologie a řízení dopravy, 
Transport Technology and Control 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Technika a 
technologie 
v dopravě a spojích, 
Technique and 
Technology in 
Transport and 
Communications 

Dr. Dopravní prostředky a infrastruktura,  
Transport Means and Infrastructure 

změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana 
Pernera 

Technika a 
technologie 
v dopravě a spojích 
 

Dr. Technologie a management 
v dopravě a telekomunikacích 

změna garanta studijního 
programu 

BRada NAÚ bere kontrolní 
zprávu na vědomí. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze 

Fakulta mezinárodních 
vztahů 

Mezinárodní 
ekonomické vztahy 

Dr. Obchodní a mezinárodní 
hospodářské právo 

změna garanta studijního oboru Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí. 

Vysoká škola 
podnikání a práva, a. 
s. 

 Soukromoprávní 
studia 

NMgr. Soukromoprávní studia změna garanta studijního 
programu 

Rada NAÚ bere informaci na 
vědomí a doporučuje věnovat 
zvýšenou pozornost 
publikační činnosti garanta. 
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S ohledem na skutečnost, že 
dřívější garant ukončil svůj 
pracovní poměr na vysoké 
škole, Rada NAÚ dále žádá 
předložit údaje o aktuálním 
personálním zabezpečení 
výuky studijního programu (v 
rozsahu formulářů B-IIa a C-I) 
do 31. 7. 2017. 

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

Schváleno. 
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Ad 7 Různé 

 

a) Rada NAÚ se z podnětu člena Rady doc. Pavelky zabývala otázkou formy resp. rozsahu 

žádosti o akreditaci studijních programů, které jsou uskutečňovány ve spolupráci se 

zahraničními vysokými školami. Zjednodušení formy a rozsahu žádosti o akreditaci 

uvedených studijních programů bude stanoveno metodický materiálem, jehož předběžné 

projednání se předpokládá v září letošního roku. 

b) Rada NAÚ se podnětu více členů Rady zabývala informacemi od některých hodnotitelů, že 

zástupci vysokých škol se pokoušejí kontaktovat členy hodnoticích komisí s cílem osobního 

setkání. Rada NAÚ se shodla, aby hodnotitelé byli v rámci připravovaného školení důkladně 

seznámeni s Etickým kodexem NAÚ. Veškerá komunikace mezi členy hodnoticích komisí 

a vysokými školami, jejichž žádost/žádosti daná hodnoticí komise posuzuje, by nadále měla 

probíhat prostřednictvím Kanceláře NAÚ a to standardně písemnou cestou (nejde-li 

o návštěvu hodnoticí komise na příslušné vysoké škole). 

c) Rada NAÚ vzala na vědomí informaci týkající se aktuálního stavu vyřizování dříve 

doručeného podnětu k provedení nápravného opatření vůči FIÚ VŠE – vysoká škola byla 

požádána o vysvětlení. 

d) Členka Rady NAÚ doc. Málková požádala o zajištění školení v užívání databáze REDOP, 

jehož nevyhovující podobu členové Rady opakovaně kritizovali. 

 

Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání. 

 

 

Zapsal: PhDr. Petr Novák, Ph.D. 

 

Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ 


