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Zápis č. 01–15 ze zasedání Akreditační komise 

2. – 4. února 2015, Litomyšl 

 

Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr, Jindřich Petruška, Ctirad V. Pospíšil, 

Svatava Raková, Jan Roda, František Sehnal, Lubomír Slavíček, Iva Stuchlíková, Bohuslav Svoboda, Jiří Tůma, Ivan Uhlíř 

Omluvení: Françoise Mayer, Július Horváth 

 

Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Dita Tarbajová, Martina Vidláková – sekretariát AK  

 

Hosté: Petr Hořín, Alexandr Hrabálek, Tomáš Janík, Miroslav Liška, Oldřich Pytela, Jan Uhlíř, Yvetta Vrublová – PS AK; Jakub Fischer – RVŠ; Zdeněk Kůs, Ivo Medek – ČKR; Karolína 

Gondková – MŠMT 

 

Při projednávání žádosti o státní souhlas Vysoké školy obchodní, s.r.o., byli přítomni Jindřich Ploch, Pavel Krpálek. 

Při projednávání zprávy o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni byli přítomni Ilona Mauritzová, Pavel Vařeka. 

 

Program: 

1. schválení programu jednání 

2. akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

3. projednání žádosti o udělení státního souhlasu pro Vysokou školu obchodní v Praze, s.r.o. 

4. projednání zprávy o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 

5. projednání vyjádření žadatele o státní souhlas Paneurópske vysoké školy, n.o. 

6. projednání zpráv o uskutečňování akreditovaných činností 

7. projednání zprávy o vnitřním hodnocení Akreditační komise za rok 2014 

8. úprava standardů Akreditační komise pro související tvůrčí a výzkumnou činnost 

9. změny ve složení pracovních skupin 

10. různé 
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ad 1) schválení programu jednání 

AK schválila navržený program jednání. 

 

 

 

ad 2) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

a) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů 

legenda: akred. – udělení akreditace, rozšíř. – rozšíření akreditace, reakr. – prodloužení platnosti akreditace, omez. – omezení akreditace, zrušom. – žádost o zrušení omezení  

akreditace, rigor. – žádost o oprávnění konat rigorózní zkoušky; P – forma studia prezenční, K – forma studia kombinovaná, D – forma studia distanční; ANO – AK souhlasí 

s oprávněním konat rigorózní zkoušky; A 4 – AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N – AK nesouhlasí s akreditací 

Státní a veřejné vysoké školy 

Název studijního programu Žádost Typ Forma St. d. Název studijního oboru Jazyk Rig. Stanovisko 

Česká zemědělská univerzita v 
Praze – Fakulta agrobiologie, 
potravinových a přírodních 
zdrojů 

                

Zootechnika rozšíř. NMgr. K, P 2 Rybářství a akvaristika Česky    A do 31.12.2019. 

Zootechnika reakr. Bc. K, P 3 
Zoorehabilitace a asistenční 
aktivity se zvířaty 

Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
doplnit souhlas Ministerstva zdravotnictví, jelikož 
profil absolventa předpokládá uplatnění 
absolventa ve zdravotnickém povolání. AK dále 
požaduje doplnit ukázky studijních opor pro 
kombinované studium. AK upozorňuje, že 
absolvent nebude připraven pro další vzdělávání 
v oblasti Fyzioterapie, jak předpokládá profil 
absolventa. 

Česká zemědělská univerzita v 
Praze – Fakulta tropického 
zemědělství 

                

Tropical Agriculture akred. Bc. P 3 
International Cooperation in 
Agriculture and Rural 
Development 

Anglicky   
A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v únoru 2017. 

Česká zemědělská univerzita v 
Praze – Provozně ekonomická 
fakulta 
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Economics and Management reakr. NMgr. P 2 Economics and Management Anglicky   
A 6  AK doporučuje věnovat pozornost rozvoji 
personálního zabezpečení vyučujícími mladšího a 
středního věku. 

Ekonomika a management reakr. NMgr. K, P 2 Provoz a ekonomika Česky   A 6  dtto 

Ekonomika a management reakr. NMgr. P 2 Evropská agrární diplomacie Česky   A 6  dtto 

Economics and Management reakr. NMgr. P 2 European Agrarian Diplomacy Česky   A 6  dtto 

Hospodářská politika a správa reakr. NMgr. K, P 2 Podnikání a administrativa Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
vyjasnit garanta studijního oboru vzhledem 
k zaměření a perspektivě rozvoje studijního 
oboru. 

Economics Policy and 
Administration 

reakr. NMgr. P 2 Business Administration Anglicky   dtto 

Hospodářská politika a správa reakr. NMgr. K, P 2 
Veřejná správa a regionální 
rozvoj 

Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
vyjasnit obsah a rozsah SZZk a vyjasnit realizaci 
studijního oboru na pobočkách, včetně 
personálního zabezpečení. AK dále požaduje 
upravit sylabus předmětu Veřejné a soukromé 
právo, včetně povinné a doporučené literatury.  

Kvantitativní metody v ekonomice reakr. NMgr. P 2 Systémové inženýrství Česky   A 6 

System Engineering and 
Informatics 

reakr. NMgr. P 2 Informatics Anglicky   A 6 

Systémové inženýrství a 
informatika 

reakr. NMgr. K, P 2 Informatika Česky   A 6 

České vysoké učení technické 
v Praze 

                

Podnikání a komerční inženýrství 
v průmyslu 

reakr. NMgr. K, P 2 
Podnikání a management v 
průmyslu 

Česky   
A do 31.10.2019. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. Pro společné uskutečňování 
s VŠE v Praze.  

České vysoké učení technické v 
Praze – Fakulta stavební 
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Budovy a prostředí reakr. NMgr. P 1,5 Budovy a prostředí Česky   A 8 

Buildings and Environment reakr. NMgr. P 1,5 Buildings and Environment Anglicky   A 8 

Civil Engineering reakr. NMgr. P 1,5 Building Structures Anglicky   A 8 

Stavební inženýrství reakr. NMgr. P 1,5 Inženýrství životního prostředí Česky   

A 8  AK požaduje předložit kontrolní zprávu 
v únoru 2017 o personálním zabezpečení 
studijního oboru habilitovanými vyučujícími a 
zapojení garanta studijního oboru do výuky. 

Stavební inženýrství reakr. NMgr. P 1,5 Konstrukce a dopravní stavby Česky   A 8 

Stavební inženýrství reakr. NMgr. P 1,5 Konstrukce pozemních staveb Česky   A 8 

Stavební inženýrství reakr. NMgr. P 1,5 Materiálové inženýrství Česky   A 8 

Stavební inženýrství reakr. NMgr. P 1,5 
Projektový management a 
inženýring 

Česky   A 8 

Stavební inženýrství reakr. NMgr. P 1,5 
Příprava, realizace a provoz 
staveb 

Česky   A 8 

Stavební inženýrství reakr. NMgr. P 1,5 Stavební management Česky   A 8 

Stavební inženýrství reakr. NMgr. P 1,5 
Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

Česky   A 8 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích – Filozofická 
fakulta 

                

Filologie rozšíř. NMgr. P 2 
Česko-německá areálová 
studia (jednooborové) 

Česky   

A 4  AK doporučuje upřesnit SZZk tak, aby 
odpovídala obsahu studia, to znamená místo 
sémantiky a lexikologie zařadit problematiku 
textové lingvistiky (viz předmět Analýza diskurzu), 
sociolingvistiky (viz předmět Jazyk a společnost), 
příp. dialektologie. 

Filologie rozšíř. Bc. P 3 
Italský jazyk pro evropský a 
mezinárodní obchod 

Česky   A do 1.11.2021. 
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Obecná teorie a dějiny umění a 
kultury 

rozšíř. Bc. P 3 Dějiny umění (dvouoborové) Česky   

A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu 
v únoru 2017 o personálním zabezpečení 
studijního oboru a kariérním růstu mladších členů 
Ústavu estetiky a dějin umění FF JU v Českých 
Budějovicích.  

Obecná teorie a dějiny umění a 
kultury 

rozšíř. Bc. P 3 Estetika (dvouoborové) Česky   A 4 dtto 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích – Zdravotně 
sociální fakulta 

                

Rehabilitace reakr. Dr. K, P 4   Česky   A 8 

Specializace ve zdravotnictví reakr. Bc. K, P 3 Radiologický asistent Česky   A 8 

Veřejné zdravotnictví reakr. NMgr. P 2 
Odborný pracovník v ochraně a 
podpoře veřejného zdraví 

Česky   A 8 

Masarykova univerzita – 
Filozofická fakulta 

                

Filozofie reakr NMgr. P 2 Filozofie (jednooborové)   A 8 

Filozofie reakr. NMgr. P 2 Filozofie (dvouoborové)   A 8 

Filologie rozšíř. NMgr. P 2 Severoamerická kulturní studia Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
upravit studijní plán tak, aby nabídka předmětů 
pro jednotlivé „oblasti“ studia byla vyrovnaná, a 
posílit důraz na kulturní koexistenci a průnik, 
včetně teoretického základu problematiky. AK 
dále požaduje vyjasnit kreditové ohodnocení 
jednotlivých studijních předmětů, které bude 
odpovídat průměrné hodinové zátěži (v 
předloženém materiálu jsou všechny studijní 
předměty ohodnoceny shodně čtyřmi kredity). AK 
dále požaduje vyjasnit personální zabezpečení 
studijního oboru vyučujícími, kteří jsou publikačně 
činní u předmětů, které mají zajišťovat (např. u 
předmětů Dějiny evropské kolonizace, 
Shakespeare a americká literatura, Občanská a 
lidská práva: srovnávací pohled, Geografie, 
kultura a společnost v románských oblastech SA 
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ad). Žádost vykazuje řadu formálních nedostatků 
(nedodržuje se princip pěti nejvýznamnějších 
publikací, granty jsou nepřehledně uváděny, 
nerozlišují se rozvojové a vědecké granty).   

Masarykova univerzita – 
Lékařská fakulta 

                

General Medicine akred. Mgr. P 6 General Medicine Anglicky   A 10 

Všeobecné lékařství reakr. Mgr. P 6 Všeobecné lékařství Česky   A 10 

Hematologie akred. Dr. K, P 4   Česky   A 8 

Masarykova univerzita – 
Pedagogická fakulta 

                

Specializace v pedagogice rozšíř. Bc. K 3 
Bezpečnost a ochrana 
obyvatelstva se zaměřením na 
vzdělávání 

Česky   

N  Zdůvodnění: Profil absolventa, obsah studia, 
rozsah ani struktura pedagogicko-
psychologického modulu neodpovídají zařazení 
studijního oboru pod program Specializace v 
pedagogice. Navrhovaný garant studijního oboru 
neodpovídá standardům AK pro garantování 
studijního oboru (působí na pracovišti pouze 
v rozsahu 0,5 úvazku, při plném úvazku jinde, a 
pracovně právní poměr má na pracovišti uzavřen 
pouze do 31.3.2015). Personální obsazení je 
kvalitou i podílem výuky velmi nevyrovnané, jeden 
vyučující zajišťuje až 15 studijních předmětů, 
přičemž na pracovišti má dle údajů uvedených 
v předloženém materiálu uzavřený pouze 
poloviční úvazek.  

Specializace v pedagogice rozšíř. Bc. P 3 
Pedagogické asistentství 
bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva 

Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
doplnit stanovisko regulačního orgánu v souladu § 
79 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách. 
AK dále požaduje vyjasnit rozsah pracovního 
úvazku u navrhovaného garanta studijního oboru, 
včetně doby, na kterou má pracovní poměr 
uzavřen, a výši jeho úvazků na jiných institucích. 
AK dále požaduje vyjasnit působení klíčového 
vyučujícího, který má zajišťovat neúměrně vysoký 
počet patnácti předmětů a který má na pracovišti 
uzavřen pouze poloviční úvazek.      
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Učitelství pro základní školy rozšíř. NMgr. K 2 
Učitelství chemie pro základní 
školy 

Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
vyjasnit, jaká část výuky bude probíhat formou 
společných konzultací a jaká část formou 
samostudia, a uvést způsob realizace studijních 
praxí. AK doporučuje zvážit redukci neobvykle 
rozsáhlého počtu předmětů (celkem 52 předmětů 
s nízkou hodinovou dotací) sloučením některých 
předmětů.  

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. P 2 
Základy společenských věd 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. P 2 
Výtvarná výchova 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. P 2 Vizuální tvorba (dvouoborové) Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. P 2 
Speciální pedagogika 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. P 2 Matematika (dvouoborové) Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. K, P 2 
Hudební výchova 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. P 2 Hra na varhany (dvouoborové) Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. P 2 Hra na klavír (dvouoborové) Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. P 2 
Český jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. K, P 2 
Učitelství zeměpisu pro 
základní školy (dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. P 2 
Učitelství výtvarné výchovy pro 
základní školy (dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. P 2 
Učitelství speciální pedagogiky 
pro základní školy 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 
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Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. K, P 2 
Učitelství ruského jazyka a 
literatury pro základní školy 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. K, P 2 
Učitelství přírodopisu pro 
základní školy (dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. P 2 
Učitelství občanské výchovy pro 
základní školy (dvouoborové 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. P 2 
Učitelství německého jazyka a 
literatury pro základní školy 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. P 2 
Učitelství matematiky pro 
základní školy (dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. P 2 
Učitelství chemie pro základní 
školy (dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. K, P 2 
Učitelství hudební výchovy pro 
základní školy (dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. P 2 
Učitelství fyziky pro základní 
školy (dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. P 2 
Učitelství francouzského jazyka 
a literatury pro základní školy 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. K, P 2 
Učitelství francouzského jazyka 
a literatury pro základní školy 
(jednooborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. K, P 2 
Učitelství dějepisu pro základní 
školy (dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. P 2 
Učitelství českého jazyka a 
literatury pro základní školy 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Učitelství pro základní školy rigor. NMgr. K, P 2 
Učitelství anglického jazyka a 
literatury pro základní školy 
(dvouoborové) 

Česky Ano A do 31.12.2017. 

Masarykova univerzita – 
Přírodovědecká fakulta 
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Biochemie rozšíř. NMgr. P 2 
Bioanalytik – odborný pracovník 
v laboratorních metodách 

Česky 
 

N  Zdůvodnění: Personální zabezpečení 
studijního oboru je nedostatečné, vyučující 
většiny profilujících předmětů, včetně 
navrhovaného garanta studijního oboru, nemají 
na Přírodovědecké fakultě uzavřen pracovní 
poměr v rozsahu plného úvazku. 

Mendelova univerzita v Brně – 
Fakulta regionálního rozvoje a 
mezinárodních studií 

                

Regional Development reakr. NMgr. P 2 
Socioeconomic and 
Environmental Development of 
Regions 

Anglicky   

A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu 
v únoru 2017 o publikační činnosti vyučujících, 
včetně garanta studijního oboru a kariérním růstu 
pracoviště (habilitace).  

Regionální rozvoj reakr. NMgr. P 2 
Socioekonomický a 
environmentální rozvoj regionu 

Česky   A 4  dtto 

Regionální rozvoj rozšíř. NMgr. K 2 
Socioekonomický a 
environmentální rozvoj regionu 

Česky   

A 4  AK požaduje nenavyšovat celkový počet 
studentů ve studijním oboru. Pro navýšení počtu 
studentů není studijní obor dostatečně personálně 
zajištěn. 

Ostravská univerzita v Ostravě 
– Filozofická fakulta 

                

Filologie reakr. NMgr. P 2 
Anglický jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

Česky Ano A 8 

Filologie reakr. NMgr. P 2 
Český jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

Česky Ano A 8 

Filologie rozšíř. NMgr. P 2 Čeština pro cizince Česky   A 8 

Filologie reakr. NMgr. P 2 
Francouzský jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

Česky   

A 4  AK doporučuje pokračovat v nastoupeném 
trendu v publikační a odborné činnosti zaměřené 
mimo ostravské pracoviště. AK rovněž doporučuje 
dbát na kariérní růst mladších pracovníků. AK 
požaduje sladit názvy předmětů s jejich obsahem: 
Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe I a 
II podle anotace nejsou vybranými problémy, ale 
obsahují morfologii a syntax v extenzivním 
rozsahu. Náplň předmětu nazvaného Textová 
lingvistika neodpovídá tomu, co je dnes míněno 
jazykovědnou disciplínou „textová lingvistika“. 
Jedná se spíše o praktický jazykově-gramatický 
rozbor textů. V doporučené literatuře není ani 
jedna publikace „textově-lingvistická“. 
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Filologie reakr. NMgr. P 2 
Německý jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

Česky Ano A 8 

Filologie reakr. NMgr. P 2 
Polský jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

Česky Ano 
A 8  AK požaduje zaměřit literární část SZZk nikoli 
jen na moderní, ale též na starší polskou 
literaturu. 

Filologie reakr. NMgr. P 2 
Ruský jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

Česky   A 8 

Filologie reakr. NMgr. P 2 
Španělský jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

Česky   

A 4  AK požaduje upravit skladbu a obsah 
jazykovědných předmětů: předmět Španělská 
stylistika, lexikologie a lexikografie velmi 
neobvykle spojuje několik disciplín s hodinovou 
dotací 0+2, vedle toho existuje i povinně volitelný 
předmět Lexikografie. AK doporučuje zavést 
samostatné předměty zaměřené na textovou 
rovinu jazykového systému jako povinné. AK 
požaduje předložit kontrolní zprávu o publikační 
činnosti mimo Ostravskou univerzitu v Ostravě a 
kariérním růstu vyučujících v únoru 2017. 

Obecná teorie a dějiny umění a 
kultury 

reakr. Bc. P 3 
Dějiny umění se zaměřením na 
památkovou péči a technické 
památky 

Česky   
A 8  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
kariérním růstu vyučujících v únoru 2017. 

Ostravská univerzita v Ostravě 
– Pedagogická fakulta 

                

Specializace v pedagogice akred. Dr. K, P 4 
Didaktika českého jazyka a 
literatury 

Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
upřesnit a) návaznost předmětů (které předměty 
jsou povinné a které povinně volitelné), b) jak se 
liší studium v prezenčním a kombinovaném 
studiu, c) doplnit zahraniční studijní literaturu, d) 
vyjasnit podíl jazykové a literární složky oboru a 
požadavky na uchazeče z hlediska učitelské 
praxe. 

Ostravská univerzita v Ostravě 
– Přírodovědecká fakulta 

                

Applied Mathematics akred. Bc. K, P 3 Applied Mathematics Anglicky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.12.2020). 

Applied Mathematics akred. NMgr. P 2 Applied Mathematics Anglicky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.12.2020). 

Geografie reakr. Dr. K, P 3 Politická a kulturní geografie Česky   
A do 31.10. 2019. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 
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Chemie reakr. Bc. P 3 Chemie (dvouoborové) Česky   
A 8  AK požaduje prohloubit výuku matematiky a 
přiměřeně rovněž navýšit její hodinou dotaci. 

Slezská univerzita v Opavě – 
Filozoficko-přírodovědecká 
fakulta v Opavě 

                

Informační studia a knihovnictví reakr. NMgr. K, P 2 Informační a knihovnická studia Česky   A 8 

Informatika reakr. NMgr. P 2 
Informatika a výpočetní 
technika 

Česky Ano A 8 

Slezská univerzita v Opavě – 
Obchodně podnikatelská fakulta 
v Karviné 

                

Ekonomika a management reakr. NMgr. K, P 2 Marketing a management Česky   
A do 31.10. 2019. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Ekonomika a management reakr. Bc. K, P 3 Marketing a management Česky   
A do 31.10. 2019. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Ekonomika a management akred. Dr. K, P 4 
Podniková ekonomika a 
management 

Česky   A 8 

Ekonomika a management reakr. Dr. K, P 3 
Podniková ekonomika a 
management 

Česky   
A do 31.10. 2019. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Ekonomika a management rozšíř. NMgr. K, P 2 
Podniková ekonomika a 
management 

Česky   A 8 

Ekonomika a management rozšíř. Bc. K, P 3 
Podniková ekonomika a 
management 

Česky   A 8 

Systémové inženýrství a 
informatika 

reakr. Bc. K, P 3 Manažerská informatika Česky   A 8 

Technická univerzita v Liberci – 
Fakulta přírodovědně-humanitní 
a pedagogická 

                

Sociální práce reakre. Bc. K 3 
Sociální práce a penitenciární 
péče 

Česky   

A 4  AK konstatuje, že závažné nedostatky 
v personálním zabezpečení studijního oboru 
přetrvávají a přijatá opatření dle § 85 odst. 2 
písm. a) zůstávají v platnosti. Zdůvodnění: Obor 
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v současné době nedisponuje garantem a ani 
budoucí navrhované řešení (angažování dvou 
docentů VŠZSP sv. Alžběty) není příliš nadějné 
(vzhledem k relevanci a kvalitě jimi publikovaných 
textů). Nově navrhovaný garant studijního oboru 
navíc figuruje v žádosti jiné vysoké školy 
(International ART CAMPUS Prague, s.r.o.), kde 
se rovněž zavázal k uzavření plného pracovní 
úvazku. 

Univerzita Hradec Králové – 
Filozofická fakulta 

                

Politologie reakr. NMgr. K, P 2 Politologie – africká studia Česky Ano A 8 

Politologie reakr. NMgr. K, P 2 
Politologie – latinskoamerická 
studia 

Česky Ano A 8 

Univerzita Hradec Králové – 
Pedagogická fakulta 

                

Specializace v pedagogice rozšíř. NMgr. P 2 
Pedagogika prevence a terapie 
rizikového chování 

Česky   

N  Zdůvodnění: Skladba studijního plánu 
neodpovídá rozsahu potřebných kompetencí 
v oblasti pedagogických, psychologických a 
poradenských znalostí pro navrhovaný studijní 
obor Pedagogika prevence a terapie rizikového 
chování ve studijním programu Specializace 
v pedagogice a ani příliš široce deklarovanému 
profilu absolventa. Předměty SZZk neodpovídají 
svým složením studijnímu programu Specializace 
v pedagogice. 

Specialization in Pedagogy akred. NMgr. P 2 
Pedagogical Prevention and 
Therapy of Risk Behavior 

Anglicky   N  Zdůvodnění: dtto  

Učitelství pro základní školy reakr. NMgr. P 2 
Učitelství pro 2. stupeň 
základních škol  – německý 
jazyk a literatura 

Česky   

A 6  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení studijního oboru a 
úpravách ve studijním plánu v únoru 2017. AK 
požaduje posílit personální zabezpečení literární 
části výuky vyučujícím, který bude působit na 
pracovišti v rozsahu plného úvazku. AK dále 
doporučuje zavést oborovou práci v německém 
jazyce v případě, že němčina není diplomovým 
oborem, a jazykovou část SZZk označit jako 
„zkoušku z německého jazyka“. AK společně 
s kontrolní zprávou požaduje předložit informace 
o provázanosti profilu absolventa a cílů studia 
oborové části a pedagogicko-psychologického 
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modulu. AK doporučuje zařadit studijní předměty 
Pragmalingvistika a Syntax současného 
německého jazyka jako povinné, studijní předmět 
Sociolingvistika alespoň jako povinně volitelný.  

Univerzita Hradec Králové – 
Přírodovědecká fakulta 

                

Informatika akred. NMgr. P 2 
Učitelství informatiky pro střední 
školy (dvouoborové) 

Česky   
AK požaduje předložit upravenou žádost tak, aby 
mohla být projednána na dubnovém zasedání. 

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem – 
Fakulta výrobních technologií a 
managementu 

                

Energetika akred. NMgr. K, P 2 Energetika – teplárenství Česky   

N  Zdůvodnění: Skladba studijních předmětů 
jednostranně akcentuje elektrotechnické 
zaměření energetiky, a neodpovídá tak 
deklarovanému profilu absolventa. Ve studijním 
plánu chybí hlouběji rozpracovaná problematika 
předmětů z oblasti strojírenské energetiky, tj. 
tepelné oběhy, parní turbíny, kotle, výměníky ap. 
Personální zabezpečení je na hranici přijatelnosti, 
habilitovaní vyučující zajišťují jen 14 z 27 
předmětů, z 11 habilitovaných vyučujících jich je 5 
externích často s vysokými úvazky na jiných 
institucích.  

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem – 
Pedagogická fakulta 

                

Specializace v pedagogice akred. NMgr. K, P 2 Sociální pedagogika Česky   A 6 

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem – 
Přírodovědecká fakulta 

                

Chemie rozšíř. NMgr. K 2 
Učitelství chemie pro 2. stupeň 
základních škol 

Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
doplnit údaje o vybavení pracoviště, které 
zabezpečuje laboratorní výuku studentů, rozšířit 
studijní plán o nabídku volitelných předmětů. AK 
dále požaduje snížit počet povinných předmětů a 
upravit jejich obsah tak, aby odpovídal přípravě 
budoucích učitelů (např. studijní předmět 
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Organické chemie, která se zabývá víceméně 
chemií organokovových sloučenin, což se jeví pro 
budoucí učitel zbytečné). AK dále požaduje 
doplnit údaje u nehabilitovaného vyučujícího 
didaktických předmětů v rozsahu formulářů G 
(tyto údaje nebyly v žádosti přiloženy). AK rovněž 
požaduje doplnění zdrojů financování uváděných 
vědecko-výzkumných projektů. 

Chemie rozšíř. NMgr. K 2 
Učitelství chemie pro střední 
školy 

Česky   dtto 

Univerzita Karlova v Praze – 
Fakulta humanitních studií  

        

Filozofie rozšíř. NMgr. P 2 
Německá a francouzská 
filozofie 

Česky  

A 8  AK doporučuje zvážit změnu názvu studijního 
oboru v souladu s ustálenou nomenklaturou 
studijních oborů na Filozofie. Drobení studijních 
oborů na úzké specializace je navíc nevýhodné, 
neboť snižuje budoucí uplatnitelnost absolventů.  

Philosophie rozšíř. NMgr. P 2 
Deutsche und französische 
Philosophie 

Německy  A 8  dtto 

Philosophie reakr. NMgr. P 2 
Philosophies allemande et 
française dans l'espace 
européen (EuroPhilosophie)  

Francouzsky  A 8  dtto 

Philosophie reakr. NMgr.  P 2 
Deutsche und französische 
Philosophie in Europa 
(EuroPhilosophie)  

Německy  A 8  dtto 

Univerzita Karlova v Praze – 
Filozofická fakulta 

                

Pedagogika rozšíř. NMgr. P 2 
Andragogika a personální řízení 
(dvouoborové) 

Česky Ano 

A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení studijního oboru, 
včetně garanta v únoru 2017. AK požaduje 
navýšit rozsah odborných praxí.  

Pedagogika reakr. NMgr. P 2 
Andragogika a personální řízení 
(jednooborové) 

Česky Ano A 4  dtto 

Filozofie akred. Dr. K, P 4 Religionistika Česky   A 8   

Philosophy  akred. Dr. K, P 4 Religious Studies Anglicky   A 8 
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Text and Event in Early Modern 
Europe (ERASMUS MUNDUS 
Joint Doctorate) 

akred. Dr. K, P 3   Anglicky   A 8  

Univerzita Karlova v Praze – 
Matematicko-fyzikální fakulta 

                

Bioinformatics akred. Bc. P 3 Bioinformatics Anglicky   
A 4  Pro společné uskutečňování 
s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze. 

Bioinformatika akred. Bc. P 3 Bioinformatika Česky   A 4  dtto 

Univerzita Karlova v Praze – 
Přírodovědecká fakulta 

                

Bioinformatics akred. Bc. P 3 Bioinformatics Anglicky   
A 4  Pro společné uskutečňování s Matematicko-
fyzikální fakultou UK v Praze. 

Bioinformatika akred. Bc. P 3 Bioinformatika Česky   A 4  dtto 

Biologie rigor. NMgr. P 2 
Učitelství biologie pro střední 
školy (dvouoborové) 

Česky 
 

N  Zdůvodnění: Požadavky na rigorózní zkoušku 
v rovině didaktické nepřesahují magisterskou 
úroveň; u rigorózních prací není požadováno 
didaktické zaměření nebo rozpracování didaktické 
problematiky, a nejsou tak prověřeny schopnosti 
uchazeče v pedagogické či didaktické oblasti. 

Biologie rigor. NMgr. P 2 
Učitelství biologie pro střední 
školy (jednooborové) 

Česky 
 

N  Zdůvodnění: dtto  

Univerzita Palackého v 
Olomouci – Filozofická fakulta 

                

Humanities rozšíř. Bc. P 3 
Humanities and Social Studies 
(jednooborové) 

Anglicky 
 

AK požaduje doplnit žádost tak, aby mohla být 
projednána na dubnovém zasedání. 

Politologie rozšíř. NMgr. P 2 Politologie a evropská studia Česky   
A do 31.10.2019. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. 

Filozofie reakr. NMgr. P 2 Filozofie (jednooborové) Česky Ano A 8 

Humanitní studia  reakr. NMgr. P 2 Filozofie (dvouoborové) Česky Ano A 8 
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Univerzita Pardubice – Fakulta 
elektrotechniky a informatiky 

                

Informační technologie reakr. Bc. P 3 Informační technologie Česky   

A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
kariérním růstu vyučujících v září 2017. AK 
upozorňuje, že ve studijním oboru působí velký 
počet vyučujících bez PhD. AK doporučuje rozšířit 
studijní plán o předměty Architektura počítačů a 
Teorie jazyků.  

Univerzita Pardubice – Fakulta 
filozofická 

                

Sociologie reakr. Bc. P 3 Sociální antropologie Česky   

A 4  AK upozorňuje ve smyslu § 85 odst. 1) 
zákona o vysokých školách na nedostatky 
v personálním zabezpečení studijního oboru a 
požaduje zjednání nápravy. Ve studijním oboru 
působí v rozsahu plného úvazku pouze jediný 
habilitovaný vyučující, druhý docent má kromě 
plného úvazku na pracovišti rovněž plný úvazek 
na jiné instituci a nemůže být v souladu se 
standardy AK započítán. Publikační činnost 
vyučujících k předmětům, které zajišťují, je 
nevyrovnaná, někteří vyučující vykazují kvalitní 
publikace, jiní nemají žádné odborné publikace. 
AK upozorňuje, že počet přijímaných uchazečů o 
studium neodpovídá personálnímu zabezpečení 
studijního oboru. AK požaduje předložit kontrolní 
zprávu o nápravě zjištěných nedostatků v září 
2017. 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
– Fakulta aplikované informatiky 

                

Engineering Informatics rozšíř. NMgr. P 2 Information Technology Anglicky   
A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
externích vědeckých projektech a personálním 
zabezpečení studijního oboru v září 2017.  

Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 Informační technologie Česky   A 4  dtto 

Engineering Informatics rozšíř. NMgr. P 2 
Security Technologies, Systems 
and Management 

Anglicky   A 8 

Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 
Bezpečnostní technologie, 
systémy a management 

Česky   A 8 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
– Fakulta humanitních studií 
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Sociální práce akred. NMgr. P 2 
Sociální práce v sociálních 
službách 

Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
upravit obsah některých předmětů, u kterých 
dochází ke značným překryvům s obsahem 
obdobných předmětů vyplývajících z Minimálního 
standardu v rámci bakalářského studia (např. 
Současné teorie sociální práce, Etika v sociální 
práci, Metody kvantitativního výzkumu v 
sociálních vědách, Přístupy a metody sociální 
práce, Metody kvalitativního výzkumu v sociálních 
vědách, Aktuální legislativa v sociální oblasti). AK 
dále doporučuje zvážit úpravu názvu studijního 
oboru.   

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
– Fakulta technologická 

                

Chemie akred. Dr. K, P 4 Aplikovaná chemie Česky   

N  Zdůvodnění: Navrhovaný obsah studijního 
oboru, včetně cílů studia a profilu absolventa, je 
definován příliš obecně a široce a zahrnuje 
problematiku, která není na Fakultě technologické 
odpovídajícím způsobem zajištěna (Organická 
chemie, Biochemie, Chemie technologie životního 
prostřední).  

Chemistry akred. Dr. K, P 4 Applied Chemistry Anglicky   N  Zdůvodnění: dtto 

Chemie a technologie materiálů reakr. NMgr. K, P 2 
Inženýrství ochrany životního 
prostředí 

Česky   A 8 

Chemie a technologie materiálů reakr. NMgr. K, P 2 Inženýrství polymerů Česky  A 8 

Chemistry and Materials 
Technology 

reakr. NMgr. K, P 2 Polymer Engineering Anglicky  A 8 

Chemie a technologie materiálů reakr. NMgr. P 2 Materiálové inženýrství Česky  

A 8  AK požaduje posílit výuku předmětů 
zaměřených na kovové a oxidické materiály. AK 
požaduje předložit kontrolní zprávu o úpravách 
studijního plánu v únoru 2017.   

Chemie a technologie materiálů rozšíř. NMgr. K 2 Materiálové inženýrství Česky  A 8  dtto 

Procesní inženýrství reakr. NMgr. K, P 2 
Konstrukce technologických 
zařízení 

Česky   A 8 
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Procesní inženýrství reakr. NMgr. K, P 2 Řízení jakosti Česky   A 8 

Procesní inženýrství reakr. NMgr. K, P 2 Výrobní inženýrství Česky   A 8 

Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno – Fakulta 
veterinární hygieny a ekologie 

                

Veterinární hygiena a ekologie reakr. NMgr. P 2 Bezpečnost a kvalita potravin Česky   A 8 

Veterinary Hygiene and Ecology reakr. NMgr. P 2 Food Safety and Quality Anglicky   A 8 

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava – 
Ekonomická fakulta 

                

System Engineering and 
Informatics 

reakr. NMgr. P 2 
System Engineering and 
Informatics 

Anglicky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
buď odstranění slova informatika z názvu, nebo 
změnu studijního plánu tak, aby zahrnoval ve 
výrazně větší míře informatické předměty. 
Současný studijní plán zcela pomíjí jakékoli hlubší 
specificky informatické vzdělání na magisterské 
úrovni. AK požaduje výrazné posílení 
personálního zabezpečení oboru o mladší a 
perspektivní pracovníky. Garant oboru svým 
zaměřením neodpovídá oboru Systémové 
inženýrství a informatika. AK požaduje vyjasnit 
publikační činnost vyučujících k předmětům, které 
mají zajišťovat. Struktura pedagogických 
pracovníků musí přitom splňovat standardy AK, tj. 
výuka profilujících předmětů musí být zajišťována 
převážně akademickými pracovníky, kteří mají 
alespoň vědeckou hodnost a alespoň 60 % 
přednášek musí být vyučováno profesory nebo 
docenty příslušného zaměření. 

Systémové inženýrství a 
informatika 

reakr. NMgr. P 2 
Systémové inženýrství a 
informatika 

Česky   dtto 
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Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava – 
Fakulta metalurgie a 
materiálového inženýrství 

                

Materials Science and 
Engineering 

akred. Dr. P 3 
Materials Science and 
Engineering 

Anglicky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.12.2020). 

Metallurgy akred. Dr. P 3 
Thermal Engineering and Fuels 
in Industry 

Anglicky   A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.12.2020). 

Metallurgy akred. Dr. P 3 Metallurgical Technology Anglicky   A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.12.2020). 

Metallurgy akred. Dr. P 4 Chemical Metallurgy Anglicky   A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.12.2020). 

Process Engineering akred. Dr. P 4 Process Engineering Anglicky   A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.7.2017). 

Vysoká škola ekonomická 
v Praze 

                

Podnikání a komerční inženýrství 
v průmyslu 

reakr. NMgr. K, P 2 
Podnikání a management v 
průmyslu 

Česky   
A do 31.10.2019. Pouze na dostudování 
stávajících studentů. Pro společné uskutečňování 
s ČVUT v Praze. 

Vysoká škola ekonomická v 
Praze – Fakulta financí a 
účetnictví 

                

Finance a účetnictví reakr. NMgr. P 2 Finanční inženýrství Česky   A 8 

Finance and Accounting  akred. NMgr. P 2   Anglicky   

A 4  AK doporučuje zvážit větší zapojení garanta 
do výuky, posílit témata zahrnující finanční trhy a 
cenné papíry a zařadit cvičení u některých 
předmětů. 

Vysoká škola ekonomická v 
Praze – Fakulta informatiky a 
statistiky 

                

Aplikovaná informatika reakr. NMgr. D 2 Podniková informatika Česky   A 8 
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Vysoká škola technická a 
ekonomická v Českých 
Budějovicích 

                

Stavitelství rozšíř. Bc. K, P 4 Pozemní stavby Česky   
A 4  AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení studijního oboru 
v únoru 2017.  

Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová v Praze 

                

Visual Arts rozšíř. NMgr. P 3 Architecture Anglicky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 1.3.2019). 

Visual Arts rozšíř. NMgr. P 2 Design Anglicky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.5.2021). 

Visual Arts rozšíř. NMgr. P 2 Fine Arts Anglicky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.5.2021). 

Visual Arts rozšíř. NMgr. P 2 
Graphic Design and Visual 
Communication 

Anglicky   
A na dobu platnosti akreditace studijního oboru 
v českém jazyce (tj. do 31.5.2021). 

Vysoké učení technické v Brně 
– Fakulta elektrotechniky a 
komunikačních technologií 

                

Audio inženýrství akred. NMgr. P 2 Audio inženýrství Česky   

N  Zdůvodnění: Studijní plán obsahuje více než 
80 předmětů, přičemž všechny předměty jsou dle 
předloženého materiálu doporučeny pro 1. ročník 
studia. Není specifikován způsob volby volitelných 
předmětů, což při velkém množství nabízených 
předmětů z rozdílných oblastí od tenzorového 
počtu přes dějiny hudby, estetiku až k 
podvojnému účetnictví a technickému právu, 
neumožňuje posoudit naplnění deklarovaných cílů 
studia. Personální zabezpečení studijního oboru 
je problematické, na přednáškách uvedených 
předmětů se habilitovaní učitelé podílejí výrazně 
méně než standardy AK požadovaných 60%. 
Řada předmětů předloženého návrhu je 
identických (nejen názvem, ale i obsahem) s 
kurzy v existujícím bakalářském studiu. Podmínky 
pro přijetí ke studiu neodpovídají zákonu o 
vysokých školách, jako předpoklad pro přijetí 
do navazujícího magisterského studijního 
programu je uváděno dosažení úplného středního 
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vzdělání. 

Vysoké učení technické v Brně 
– Fakulta podnikatelská 

                

Ekonomika a management reakr. NMgr. K, P 2 Řízení a ekonomika podniku Česky   A 6  

Západočeská univerzita v Plzni 
– Fakulta aplikovaných věd 

                

Aplikované vědy a informatika reakr. NMgr. K, P 2 Finanční informatika a statistika Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
výrazně posílit finanční, ekonomické a statistické 
zaměření oboru. Pokud toto nebude možné 
provést, AK navrhuje změnu názvu z „Finanční 
informatika a statistika“ na název „Aplikovaná 
informatika“. 

Applied Sciences and Computer 
Engineering 

reakr. NMgr. K, P 2 
Financial Informatics and 
Statistics 

Anglicky   dtto 

Aplikované vědy a informatika reakr. NMgr. K, P 2 Kybernetika a řídicí technika Česky   A 8 

Inženýrská informatika rozšíř. NMgr. P 2 Medicínská informatika Česky   

A 8  AK požaduje předložit v únoru 2017 kontrolní 
zprávu o personálním zabezpečení studijního 
oboru, publikační činnosti vyučujících a o rozvoji 
vědecké činnosti (řešení externích vědecko-
výzkumných projektů). 

Computer Science and 
Engineering 

rozšíř. NMgr. P 2 Medical Informatics Anglicky   A 8  dtto 

Inženýrská informatika rozšíř. NMgr. P 2 Počítačová grafika Česky   A 8 

Computer Science and 
Engineering 

rozšíř. NMgr. P 2 Computer Graphics Anglicky   A 8 

Inženýrská informatika rozšíř. NMgr. P 2 Počítačové systémy a sítě Česky   A 8 

Computer Science and 
Engineering 

rozšíř. NMgr. P 2 
Computer Engineering and 
Networks 

Anglicky   A 8  

Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 Softwarové inženýrství Česky   A 8 
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Computer Science and 
Engineering 

reakr. NMgr. K, P 2 Software Engineering Anglicky   A 8 

Matematika reakr. NMgr. K, P 2 Matematika Česky Ano A 8  

Mathematics reakr. NMgr. K, P 2 Mathematics Anglicky Ano A 8 

Západočeská univerzita v Plzni 
– Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara 

                

Design reakr. NMgr. P 3 Sochařství Česky   

A 4  AK konstatuje v souladu s § 85 odst. 1) 
zákona o vysokých školách nedostatky v 
personálním zabezpečení ateliéru Keramiky a 
požaduje předložení kontrolní zprávy v únoru 
2016 o zjednání nápravy.  

Západočeská univerzita v Plzni 
– Fakulta právnická 

                

Teoretické právní vědy akred. Dr. K, P 4 Občanské právo Česky   

A 4  AK požaduje, aby počet přijímaných 
uchazečů o studium nepřekročil deklarovaný 
počet deseti studentů. AK rovněž požaduje 
předložit v únoru 2017 kontrolní zprávu o 
tématech řešených disertačních prací a 
školitelích, kteří uvedené práce vedou.   

Soukromé vysoké školy 

Název SP Žádost Typ Forma St. d. Název SO Jazyk Rig. Stanovisko 

Metropolitní univerzita Praha, 
o.p.s. 

                

Politologie reakr. NMgr. K, P 2 Politologie Česky   
A 6  AK doporučuje převést část předmětů 
z posledního semestru do předchozích semestrů 
studia.  

Moravská vysoká škola 
Olomouc, o.p.s. 

                

Ekonomika a management reakr. Bc. K, P 3 
Ekonomika a management ve 
veřejném sektoru 

Česky   
A do 31.10.2019. Pouze na dostudování 
stávajících studentů.  
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Ekonomika a management reakr. Bc. K, P 3 
Podniková ekonomika a 
management 

Česky   
A do 31.10.2019. Pouze na dostudování 
stávajících studentů.  

Ekonomika a management reakr. Bc. K, P 3 Podnikové informační systémy Česky   
A do 31.10.2019. Pouze na dostudování 
stávajících studentů.  

Newton College, a.s. 
                

Ekonomika a management rozšíř. Bc. K 3 
Management se zaměřením na 
psychologii 

Česky   

N  Zdůvodnění: AK opakovaně vyzývala k 
nápravě v oblasti personálního zabezpečení, 
zejména psychologických předmětů. V 
předložené žádosti je situace naopak zhoršena, 
uznatelný plný úvazek má pouze jedna vyučující 
psychologických předmětů. Rozsah povinných 
psychologických předmětů byl snížen na polovinu, 
psychologické kurikulum rozsahem ani obsahem 
nikterak nevybočuje ze všeobecného rozhledu pro 
nepsychology, nikterak nenaplňuje proklamované 
zaměření na psychologii a je nedostatečně 
personálně zabezpečeno. Došlo k výrazné změně 
studijního plánu oproti původní akreditaci. Ani v 
nové verzi však vysoká škola nemá zabezpečeno 
stabilní jádro vyučujících pro většinu profilových 
předmětů, kteří by nepůsobili zároveň i na jiných 
pracovištích. Dva ze čtyř uváděných vyučujících 
s hodností docent nebo profesor, kteří mají na 
vysoké škole uzavřen pracovní poměr v rozsahu 
plného úvazku, mají celkové úvazky přesahující 
1,75 a nemohou být v souladu se standardy AK 
pro personální zabezpečení započítáni. 
Předložené ukázky studijních opor neodpovídají 
standardům AK a nemohou studentům nahradit 
účast na přímé výuce.   

Ekonomika a management reakr. Bc. P 3 
Management se zaměřením na 
psychologii 

Česky   N  Zdůvodnění: dtto 

Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha, s.r.o. 

                

Pedagogika reakr. NMgr. K, P 2 Andragogika Česky Ano 
A do 30.6.2015. AK požaduje předložení 
aktuálních údajů o personálním zabezpečení 
studijního oboru. 

Speciální pedagogika reakr. NMgr. K, P 2 Speciální pedagogika Česky 
 

N  Zdůvodnění: Speciální pedagogika se  značně 
překrývá s oborem Speciální pedagogika – 
učitelství. Velmi závažné nedostatky 
konstatované u oboru Speciální pedagogika – 
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učitelství se u tohoto oboru vyskytují obdobným 
způsobem. V obou oborech magisterského 
programu zajišťuje (dle žádosti) výuku 34 
vyučujících; z nich 25, kteří zajišťují profilující 
disciplín, vyučuje v obou těchto oborech a 14 
dokonce i v bakalářském studijním oboru 
Speciální pedagogika – vychovatelství. To je 
z hlediska odbornosti odpovídající, nikoli však 
s ohledem na vysoké počty studentů ve všech 
těchto oborech (v úhrnu 1418 magisterských a 
1052 bakalářských studentů). UJAK v žádosti 
uvádí předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
ke studiu u oboru Speciální pedagogika – 
učitelství 60 v prezenční formě + 120 
v kombinované formě studia, u oboru Speciální 
pedagogika 50 + 120. Pokud UJAK reflektovala 
jako vhodný počet studentů v programu Speciální 
pedagogika v jednom ročníku 350 studentů, měla 
už ve chvíli předložení žádosti o reakreditaci 
magisterského studijního oboru Speciální 
pedagogika o 36 % studentů více, než by bylo dle 
žádosti v programu Speciální pedagogika 
žádoucí. Přesto nejenom že nesnížila počet 
studentů, ale přijala do studijního programu 
vysoký počet studentů, což vedlo k navýšení už 
tak příliš vysokého počtu studentů (v úhrnu o 446 
studentů více než v předchozím roce). To ovšem 
znamená v průměru 709 studentů v ročníku – 
tedy 200 % toho, na co UJAK dle svého vyjádření 
(už tak nadsazeného oproti obvyklému počtu 
studentů v programu Speciální pedagogika na 
jiných školách) stačila. V navrhované podobě 
nemá studijní obor Speciální pedagogika jasně 
vymezenou návaznost na bakalářské studium, 
resp. ověření předpokladů ke studiu odpovídající 
požadavkům na absolvované bakalářské studium 
ve smyslu standardu AK. Systém praxí, zejména 
studentů kombinované formy, nezaručuje 
potřebnou různorodost a gradaci. Kvalifikační 
práce, které byly předloženy, nevykazují vesměs 
předpokládanou úroveň diplomových prací 
(nedostatky jsou metodologické a formální). 
Vysoká škola není nositelem žádného externího 
výzkumného projektu v oblasti speciální 
pedagogiky. Vědecká a výzkumná činnost je 
vyvíjena zejména na úrovni univerzity (specifický 
výzkum UJAK), aplikační a rozvojové projekty 
jsou v rámci OPPA, OPVK. 
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Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, o.p.s. 

                

Bezpečnostně právní činnost akred. NMgr. K, P 2 Bezpečnostně právní činnost Česky   

N  Zdůvodnění: Cíle studia, profil absolventa, 
možnosti uplatnění absolventa, nabídka 
povinných předmětů a obsah státní zkoušky 
nejsou ve vzájemném souladu a nejsou 
specifikována jasná pravidla pro vytváření 
studijních plánů z povinných, povinně volitelných 
a volitelných předmětů. Personální zabezpečení 
studijního oboru je nedostatečné, profilující 
předměty studijního oboru nejsou převážně 
zabezpečeny vyučujícími, kteří působí v 
pracovním poměru v rozsahu plného úvazku na 
příslušné vysoké škole. Působení akademických 
pracovníků na vysoké škole, resp. rozsah jejich 
pracovních úvazků nevytváří dostatečný časový 
prostor pro vlastní zabezpečení výuky v 
příslušném studijním oboru, pro uskutečňování 
vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti na vysoké škole a pro plnění dalších 
povinností na vysoké škole, jako např. pro 
konzultační činnost, přípravu na vlastní výuku.  

Vysoká škola finanční a správní, 
o.p.s. 

                

Právní specializace rozšíř. Bc. K, P 3 
Kriminalisticko právní 
specializace 

Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
doložit působení garanta studijního programu ve 
vztahu k předchozímu působení na jiné soukromé 
vysoké škole. 

Vysoká škola hotelová v Praze 
8, spol. s r.o. 

                

Ekonomika a management reakr. NMgr. K, P 2 Marketingové komunikace Česky   

A 4  AK doporučuje zvážit obsahy jednotlivých 
studijních předmětů tak, aby svojí náročností 
odpovídaly magisterské úrovni studia. Zároveň 
AK požaduje zajištění studijních předmětů 
adekvátní odbornou literaturou (nikoliv jen 
popularizační) a do studijního programu, na který 
tento magisterský navazuje, zařadit úvody do 
klíčových společenskovědních disciplín. AK 
požaduje předložit kontrolní zprávu o naplnění 
doporučení a související vědecké činnosti v únoru 
2017.  

Vysoká škola podnikání, a.s. 
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Ekonomika a management reakr. Bc. K, P 3 Podnikání Česky   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
doplnit informace o zabezpečení výuky (včetně 
úplných sad studijních opor pro kombinovanou 
formu studia podle Standardů AK) na 
detašovaných pracovištích, včetně informací o 
personálním zabezpečení. 

Ekonomika a management rozšíř. Bc. K 3 
Podnikání a management v 
obchodě a službách 

Česky   dtto 

Ekonomika a management reakr. Bc. P 3 
Podnikání a management v 
obchodě a službách 

Česky   dtto 

Vyjádření AK ke stanoviskům vysokých škol 

Název SP Žádost Typ Forma St. d. Název SO Jazyk Rig. Stanovisko 

Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha, s.r.o. 

                

Speciální pedagogika reakr. NMgr. K, P 2 
Speciální pedagogika – 
učitelství 

Česky   

AK trvá na svém stanovisku – neudělení 
akreditace. Zdůvodnění: Poprvé byla žádost 
UJAK o prodloužení platnosti akreditace tohoto 
studijního programu AK projednána na jejím 
zasedání v září 2014. AK k žádosti vydala 
nesouhlasné stanovisko. UJAK ke stanovisku AK 
podala své vyjádření, které AK projednala na 
svém prosincovém zasedání a potvrdila své 
nesouhlasné stanovisko. Přes malé posílení 
speciálně pedagogických disciplín přetrval hlavní 
problém, tj. příliš vysoký počet studentů vzhledem 
k personálnímu zabezpečení oboru. To 
neumožňuje vytvořit standardní vysokoškolské 
prostředí a zajistit studentům kvalitní vedení 
výuky, zejména praxí a diplomových prací. Cíle a 
profil absolventa studijního oboru zůstaly 
nadsazené a neodpovídají studijnímu plánu. Byly 
vytvořeny specializace, jak bylo požadováno, 
nicméně jejich zajištění pro vysoké počty studentů 
zůstalo nedořešeno. Popsaná procedura přijímání 
uchazečů z příbuzných oborů neodpovídá 
standardům AK pro speciální pedagogiku. AK se 
ve svém zdůvodnění opírala zejména o alarmující 
skutečnosti týkající se nedostatečného 
personálního zajištění vzdělávací činnosti ve 
studijním oboru „Speciální pedagogika – 
učitelství“. Hlavní nedostatek, tj. příliš vysoký 
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počet studentů vzhledem k personálnímu 
zabezpečení, je závažný. Více než 900 studentů 
tohoto studijního oboru, resp. spolu se 
studijním oborem „Speciální pedagogika“ celkem 
1418 studentů v navazujícím magisterském 
studijním programu, je vyučováno celkem 36 
vyučujícími, z nichž 21 má na UJAK pracovní 
smlouvu v přepočteném rozsahu 17,1 úvazku.  I 
při započtení vyučujících na DPP to znamená v 
průměru kolem 65 diplomových prací na jednoho 
vyučujícího. Konzultace studentů s vyučujícími 
v průběhu studia a adekvátní spolupráci 
pracovníků kateder se studenty při zpracovávání 
diplomových prací není možné zajistit v 
odpovídající kvalitě. Stejně tak je nemožné při 
tomto počtu vyučujících zajistit kvalitní řízenou 
praxi studentů. Zde je nutné upozornit, že 
vyučující, kteří se podílejí na zajištění 
navazujících magisterských studijních oborů, se 
podílejí i na zajištění studia dalších 1052 studentů 
bakalářského studijního oboru „Speciální 
pedagogika – vychovatelství“. Někteří vyučující se 
také podílejí na výuce v dalším pedagogickém 
studijním oboru, aktuálně je tato situace doložena 
v navazujícím magisterském studijním oboru 
„Andragogika“. UJAK po prosincovém zasedání 
AK požádala o akreditaci navazujícího 
magisterského studijního oboru „Speciální 
pedagogika – učitelství“, jehož akreditace k 31. 
12. 2014 zanikla, na dostudování stávajících 
studentů. Pro účely posouzení stavu zajištění 
vzdělávací činnosti v tomto studijním oboru a 
v návaznosti na údaje obsažené v žádosti UJAK 
projednávané v září a ve vyjádření 
projednávaném v prosinci 2014 MŠMT vyzvalo 
UJAK k doložení informací o vedení diplomových 
prací, organizaci praxí a rozdělení studentů do 
studijních skupin s ohledem na nezbytnost zajistit 
seminární formu studia, která by vedla k rozvoji 
kompetencí formulovaných v profilu absolventa 
navazujícího magisterského studia (zejména 
kompetence pracovat s klientem se speciálními 
potřebami ve výukovém procesu – dle formulace 
UJAK oborové kompetence, komunikační a 
edukační znalosti a dovednosti i profesní flexibilita 
pro uplatnění v edukační činnosti i školském 
managementu). UJAK na tuto výzvu poskytla 
informace o organizaci i faktické realizaci těchto 



 28  

částí studia. Na vedení aktuálně zadaných 391 
diplomových prací se podílí 19 (resp. od 1. 2. 
2015 21) interních vyučujících a 77 externích 
pracovníků (interní pracovníci vedou méně než 
polovinu zadaných prací). Z externích vedoucích 
diplomových prací je 55% pracovníků bez 
vědecké hodnosti, jejich metodické vedení je 
ponecháno v rovině dobrovolnosti (mají možnost, 
nikoli však povinnost zúčastnit se 
metodologických seminářů k vedení prací). 
K realizaci praxí studentů UJAK uvedla informace 
o organizačním systému praxí, který je vcelku 
standardní. UJAK uvádí, že praxe v magisterském 
studijním programu tvoří značný (objem) rozsah 
studia. Studenti prezenčního studia konají praxi 
na smluvních zařízeních, studenti kombinovaného 
studia si zařízení, v němž konají praxi, volí, mají 
možnost konzultovat s odbornými garanty praxí a 
následně si sami domlouvají možnost praxe na 
zvoleném pracovišti. UJAK řídí praxi 1418 
studentů navazujícího magisterského studia 
pomocí tří (tzn. od 1. 2. 2015 s třetím garantem 
na pracovní úvazek 1,0) hlavních garantů praxe a 
dále 11 odborných garantů praxe (ti tvoří 5,2 
přepočtených úvazků, 5 odborných garantů na 
UJAK působí na DPP). Organizace studia dále 
zahrnuje výuku v seminárních skupinách, které 
v prezenčním studiu čítají 23-24 studentů a 
v kombinovaném studiu 61-122 studentů, což 
neumožňuje naplnění cílů studia. UJAK byla AK 
od r. 2010 opakovaně vyzývána ke snížení 
neúměrných počtů studentů ve svých 
pedagogických oborech. Přestože nedošlo 
k výraznému personálnímu posílení 
odpovídajících kateder, UJAK naopak meziročně 
zvýšila počet studentů v navazujících 
magisterských studijních oborech programu 
Speciální pedagogiky o 439 studentů (s formálním 
odkazem na potřebu pedagogických pracovníků 
doplnit si kvalifikační vzdělání), což vedlo 
k dalšímu dramatickému snížení kvality 
poskytované vzdělávací činnosti a k formálnosti 
dosahované kvalifikace. Na skutečnost, že při 
neúměrně vysokých počtech studentů není 
možné zajistit vzdělávání v kvalitě odpovídající 
vysokoškolské kvalifikaci, však byla UJAK 
opakovaně upozorňována při projednávání 
nedostatků u jejích dalších pedagogických oborů. 
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Předmětná žádost UJAK o akreditaci na 
dostudování stávajících studentů pouze 
v minimální míře reflektovala situaci 
v personálním zajištění. Současný stav zajištění 
studijního programu neumožňuje dostudování 
stávajících studentů v odpovídající kvalitě. AK se 
domnívá, že pokud zákon o pedagogických 
pracovnících předepisuje učitelům získání 
učitelské kvalifikace, pak by nemělo jít jen o 
získání příslušného osvědčení (diplomu), ale 
o získání kvalitního vzdělání. Pokud navíc 
studenti soukromé vysoké školy platí nemalý 
poplatek za studium, pak za tento poplatek mají 
minimálně nárok na to, aby studium bylo řádně 
zabezpečeno. Zákon o vysokých školách ukládá v 
§ 80 odst. 4 UJAKu povinnost zajistit studentům 
možnost pokračovat ve studiu stejného nebo 
obdobného studijního programu na téže nebo jiné 
vysoké škole. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
v činnosti UJAK trvale objevují závažné 
nedostatky znemožňující řádné plněné povinností 
podle zákona o vysokých školách, připraví AK 
podklady pro podání podnětu k odejmutí státního 
souhlasu k oprávnění působit jako soukromá 
vysoká škola. 

Univerzita Karlova v Praze – 
Katolická teologická fakulta 

                

Obecná teorie a dějiny umění a 
kultury 

zruš.om. Dr. K, P 3 Dějiny křesťanského umění Česky   

AK navrhuje zrušení omezení akreditace. AK 
současně konstatuje přetrvávající nedostatky při 
uskutečňování studijního oboru. Vysoké počty 
studentů připadajících na jednoho školitele 
způsobují, že školitelé nemohou všem studentům 
věnovat dostatek času, a tedy školit všechny 
doktorandy ve stejné odpovídající kvalitě. Tato 
skutečnost se pak negativně odráží v pojetí a 
úrovni některých disertačních prací, které mnohdy 
postrádají základní atributy vědecké práce, 
například formulování hypotézy či výzkumné 
otázky a slabého teoretického zakotvení prací. AK 
doporučuje, aby 1) došlo ke snížení počtu 
doktorandů vedených jedním školitelem a 2) 
fakulta věnovala více pozornosti výběru témat a 
metodologii disertačních prací. AK požaduje 
předložit kontrolní zprávu o naplňování těchto 
doporučení v říjnu 2015. 
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Vysoká škola Karlovy Vary, 
o.p.s. 

                

Právní specializace omez. Bc. K, P 3 Právo v podnikání Česky   
AK konstatuje odstranění závažných nedostatků a 
netrvá na svém návrhu na omezení akreditace.  

Právní specializace omez. Bc. K, P 3 Sociálně právní činnost Česky   

AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. 
Zdůvodnění: Studijní obor není garantován 
pracovníkem ve smyslu § 70 odst. 5 zákona o 
vysokých školách.   

Právní specializace omez. Bc. K, P 3 
Soudní a notářská 
administrativní činnost 

Česky   
AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. 
Zdůvodnění: dtto   

Vysoká škola ekonomická v 
Praze – Národohospodářská 
fakulta 

                

Ekonomie a hospodářská správa omez. NMgr. P 2 Ekonomická analýza Česky   

AK konstatuje pozitivní změny, které škola v 
daném oboru učinila, a dále již netrvá na svém 
návrhu na omezení akreditace studijního oboru. 
Zdůvodnění: 
1) Povinný předmět Finanční trhy a měnová 

politika, který zabezpečoval profesor, jehož 
úvazky na všech pracovištích přesahovaly dva 
plné úvazky, nyní zabezpečuje profesor 
Fakulty financí a účetnictví s odpovídající 
publikační činností a pouze jedním úvazkem 
na VŠE. 

2) AK požadovala předložit informace v rozsahu 
formuláře G o novém vyučujícím, který 
přednáší povinný předmět Mikroekonomie III. 
Formulář G byl AK předložen, vyučující 
splňuje požadavky AK. 

3) AK požadovala předložit sylaby nově 
zařazeného povinného předmětu Aplikované 
kvantitativní metody II v rozsahu formuláře D. 
Formulář D byl AK předložen, AK má výhrady 
k obsahu předmětu a odbornému zaměření 
přednášejícího, které se přímo nevztahuje 
k přednášenému předmětu. 

4) AK požadovala vyjasnit, zda povinný předmět 
Makroekonomie III, který byl původně součástí 
studijního plánu, bude i nadále vyučován. Bylo 
podáno ujištění, že tento předmět je stále 
součástí studijního plánu a současně byl 
doručen formulář D. 

5) AK požadovala, aby škola předložila v 
současnosti platný studijní plán v rozsahu 
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formuláře C žádosti o akreditaci. Studijní plán 
byl předložen. V této souvislosti AK 
konstatuje, že nemá k dispozici aktuální G-
listy vyučujících, takže u řady z nich není 
zřejmé, do kdy mají platnou pracovní smlouvu 
a u jedné přednášející není jasné, kolik má 
v současnosti pracovních úvazků a v jakém 
rozsahu. 

6) AK požadovala, aby škola v rámci přijímacího 
řízení nebo v podmínkách pro přijetí dala 
budoucím studentům jasně na vědomí, že 
některé předměty studijního programu v 
češtině budou vyučovány v anglickém jazyce. 
Fakulta potvrdila, že tato informace je 
obsažena ve Vyhlášce o přijímacím řízení 
probíhajícím v příslušném akademickém roce 
na Národohospodářské fakultě. 

AK žádá ke dni 1. září 2015 předložit následující 
aktuální informace, které budou validní pro 
akademický rok 2015/16, v kvalitě a struktuře, 
která je dána standardy AK: a) studijní 
plán rozsahu formuláře C žádosti o akreditaci 
obsahující jména všech přednášejících a cvičících 
s označením „přednášející“, „cvičící“ b) aktuální 
G-listy všech vyučujících ve studijním oboru, c) 
charakteristiky všech studijních předmětů ve 
formě D-listů. 

Ekonomie a hospodářská správa omez. NMgr. P 2 Hospodářská politika Česky   

AK konstatuje pozitivní změny, které škola v 
daném oboru učinila, a dále již netrvá na svém 
návrhu na omezení akreditace studijního oboru. 
Zdůvodnění:  
1. U povinných předmětů Mikroekonomie II a 

Makroekonomie II, ze kterých vychází SZZk z 
ekonomie, byl vyučujícímu navýšen úvazek na 
0,7. V současnosti je však tento vyučující také 
rektorem soukromé VŠ, což není v rozporu se 
standardy AK, nicméně největší veřejná 
ekonomická VŠ by měla být schopna tyto 
klíčové ekonomické předměty plně zabezpečit 
kvalifikovanými pracovníky z vlastních řad. 

2. Povinný předmět Finanční trhy a měnová 
politika, který zabezpečoval profesor, jehož 
úvazky na všech pracovištích přesahovaly dva 
plné úvazky, nyní zabezpečuje profesor 
Fakulty financí a účetnictví s odpovídající 
publikační činností a pouze jedním úvazkem. 

3. Povinný předmět Makroekonomická analýza, 
jehož přednášející působil na VŠE pouze v 
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rozsahu 0,2 úvazku a neměl k předmětu 
relevantní publikace, je nyní zabezpečen 
profesorem s plným úvazkem 
z Národohospodářské fakulty a polovičním 
úvazkem na jiné VŠ. 

4. Povinný předmět Ekonomie životního 
prostředí a ekologická politika, který byl 
zajišťován přednášejícím zaměstnaným na 
VŠE pouze na dohodu, je nyní přednášen 
docentem zaměstnaným na VŠE na plný 
úvazek a na malý úvazek na jiné VŠ. 

5. Ve vyjádření vysoké školy z 31. 10. 2014 
nebylo uvedeno personální zabezpečení 
povinného předmětu Economic Theory of 
Politics (z důvodu, že jde o předmět bez 
přednášky, probíhají pouze cvičení), nicméně 
dle údajů uvedených v aktualizaci kontrolní 
zprávy ze září 2014 byl předmět zajišťován 
dvěma vyučujícími bez Ph.D., přičemž jeden 
působil na VŠE na dohodu (do prosince 2014) 
a druhý neměl relevantní publikace ke 
studijnímu předmětu. Vyučující byli nahrazeni 
vyučujícími s vědeckou hodností, plným 
pracovním úvazkem na VŠE a 75 % úvazkem 
na jiné VŠ resp. pouze plným pracovním 
úvazkem na VŠE. Druhý však publikuje k jiné 
problematice, navíc přehled publikací v G-listu 
není uveden v obvyklé formě plné 
bibliografické reference. Výhrady AK proto 
trvají. 

6. Povinný předmět Ekonomie státních zásahů je 
stále zajišťován vyučujícím, který publikuje k 
jiné problematice, navíc přehled publikací v G-
listu není uveden v obvyklé formě plné 
bibliografické reference. Výhrady AK proto 
trvají. 

7. Přestože je garant oboru publikujícím 
odborníkem v oblasti hospodářské politiky, byl 
uváděn pouze u diplomového semináře a na 
výuce se jinak nepodílel. Došlo ke změně, 
garant je nyní přednášejícím povinného 
předmětu Makroekonomická analýza. 

AK žádá ke dni 1. září 2015 předložit následující 
aktuální informace, které budou validní pro 
akademický rok 2015/16, v kvalitě a struktuře, 
která je dána standardy AK: a) studijní 
plán rozsahu formuláře C žádosti o akreditaci 
obsahující jména všech přednášejících a cvičících 
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s označením „přednášející“, „cvičící“ b) aktuální 
G-listy všech vyučujících ve studijním oboru, c) 
charakteristiky všech studijních předmětů ve 
formě D-listů. 

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

               

Mezinárodní teritoriální studia omez. Bc. P 3 Informatika v cestovním ruchu Česky   

AK trvá na svém návrhu – omezení akreditace. 

Zdůvodnění: I přes částečné posílení 
personálního zabezpečení studijního oboru 
jedním docentem přijatým na plný úvazek, 
přetrvává nedostatečné personální zabezpečení 
studijního oboru. Přetrvá rovněž problematické 
zaměření garanta studijního oboru, který se 
odborně informatice nevěnuje. AK rovněž 
upozorňuje, že skladba studijního oboru 
nereflektuje současný stav oboru informatiky 
(chybí operační systémy, včetně mobilních, 
architektura počítačů a sítí apod.) Buď je třeba 
posílit výrazně informatické vzdělání, nebo změnit 
název oboru tak, aby bylo zřejmé, že nejde o 
informatiku, ale použití informatických nástrojů v 
cestovním ruchu (např. Služby cestovního ruchu). 

 

 

 

b) akreditace oborů habilitačního řízení (H) a řízení ke jmenování profesorem (P) 

legenda: A 4 – AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N – AK nesouhlasí s akreditací;  

Součást VŠ Typ řízení Název oboru Zaměření oboru Stanovisko 

České vysoké učení technické v 
Praze 

        

Fakulta stavební P Architektura a stavitelství    A 8 

Fakulta stavební H Architektura a stavitelství    A 8 

Fakulta stavební P Geodézie a kartografie    A 8 

Fakulta stavební H Geodézie a kartografie    A 8 
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Fakulta stavební P 
Teorie stavebních konstrukcí a 
materiálů 

   A 8 

Fakulta stavební H 
Teorie stavebních konstrukcí a 
materiálů 

   A 8 

Fakulta stavební P Vodní hospodářství a vodní stavby    A 8 

Fakulta stavební H Vodní hospodářství a vodní stavby    A 8 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská P Aplikovaná matematika  

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
doplnit údaje o dosavadním průběhu příslušného 
doktorského studia a o proběhlých habilitačních 
řízeních a řízeních ke jmenování profesorem. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská H Aplikovaná matematika  dtto 

Masarykova univerzita 
        

Fakulta informatiky P Informatika   
Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
doplnit údaje o proběhlých habilitačních řízeních 
a řízeních ke jmenování profesorem. 

Fakulta informatiky H Informatika    dtto 

Lékařská fakulta P Onkologie    A 8 

Lékařská fakulta H Onkologie    A 8 

Právnická fakulta P Právo Evropské unie    A 8 

Právnická fakulta H Právo Evropské unie    A 8 

Ostravská univerzita v Ostravě 
        

Filozofická fakulta P Polský jazyk   

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje 
vyjasnit pracovní poměr profesorky, které končí 
pracovní smlouva 31. 8. 2015, a profesora, který 
působí na pracovišti v rozsahu polovičního 
úvazku a který má zároveň plný úvazek na UAM 
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Poznaň. 

Filozofická fakulta H Polský jazyk    A 8 

Slezská univerzita v Opavě 
        

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v 
Opavě 

P 
Historie se zaměřením na české a 
československé dějiny 

   A 8 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v 
Opavě 

H 
Historie se zaměřením na české a 
československé dějiny 

   A 8 

Univerzita Karlova v Praze 
        

Fakulta humanitních studií P Filozofie   
Projednávání je přerušeno. AK požaduje doložit 
prodloužení pracovních smluv, které končí v roce 
2015, nebo dokonce skončily v roce 2014. 

Fakulta humanitních studií H Filozofie   dtto 

Fakulta humanitních studií P Sociální a kulturní antropologie   

A 4  AK upozorňuje na nízkou publikační činnost 
většiny pracovníků. AK požaduje předložit 
kontrolní zprávu o publikační činnosti a 
kvalifikačním růstu pracovníků v únoru 2017.   

Fakulta humanitních studií H Sociální a kulturní antropologie   A 4  dtto 

Univerzita Pardubice 
        

Fakulta ekonomicko-správní P Systémové inženýrství a informatika   

A do 1.11.2018. AK doporučuje vzhledem 
k vědeckovýzkumné a publikační činnosti 
pracoviště při další akreditaci studijního oboru 
vypustit z jeho názvu slovo informatika.  

 

 

 

ad 3) projednání žádosti o udělení státního souhlasu pro Vysokou školu obchodní v Praze, s.r.o. 

O udělení státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola požádala obchodní společnost Vysoká škola obchodní, s.r.o., která má být nástupnickou právnickou osobou 

Vysoké školy obchodní, o.p.s. Vzhledem k tomu, že dle zákona o vysokých školách je oprávnění soukromé vysoké školy získané na základě uděleného státního souhlasu ministerstvem 

nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce, je nutné, aby žadateli – společnosti s ručením omezeným – byl udělen nový státní souhlas a současně i akreditace studijním programům, 
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které bude uskutečňovat. Prakticky se však jedná o změnu právní formy existující soukromé vysoké školy, u níž se zřetelem k ustanovení zákona o vysokých školách (o nepřevoditelnosti 

státního souhlasu a akreditovaných činností) musí proběhnout řízení o udělení státního souhlasu a akreditace. 

 
Závěry: 1) AK souhlasí s udělením akreditace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Ekonomika a řízení v dopravě a spojích a Mezinárodní teritoriální studia pro 

Vysokou školu obchodní, s.r.o., na dobu platnosti akreditace pro Vysokou školu obchodní, o.p.s., v rozsahu uvedeném v následující tabulce: 

 

Název studijního programu Typ Forma St. doba Název studijního oboru 
Cizí 
jazyk 

Platnost původní 
akreditace 

Ekonomika a řízení v dopravě a spojích Bc. P 3 Letový provoz 
 

1.11.2016 

Ekonomika a řízení v dopravě a spojích Bc. P 3 Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy 
 

1.11.2018 

Ekonomika a řízení v dopravě a spojích Bc. P, K 3 Služby letecké dopravy 
 

31.7.2017 

Ekonomika a řízení v dopravě a spojích NMgr. P, K 2 Management leteckých podniků 
 

31.7.2017 

Mezinárodní teritoriální studia Bc. P, K 3 Cestovní ruch 
 

31.7.2018 

Mezinárodní teritoriální studia Bc. P 3 Informatika v cestovním ruchu 
 

1.11.2018 

Mezinárodní teritoriální studia Bc. P 3 Průvodcovská činnost v cestovním ruchu 
 

31.12.2017 

Mezinárodní teritoriální studia NMgr. P, K 2 Management cestovního ruchu 
 

31.7.2018 

 

2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola pro obchodní společnost Vysoká škola obchodní, s.r.o. 

3) AK shledala v uskutečňování bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Informatika v cestovním ruchu Vysokou školou obchodní, 

o.p.s., závažné nedostatky a podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách na svém zasedání navrhla omezení akreditace (viz str. 33). Vzhledem k tomu, že uvedený 

studijní obor bude nadále uskutečňován obchodní společností Vysoká škola obchodní, s.r.o., která se v žádosti zaručila, že bude studijní programy uskutečňovat se stejným 

zabezpečením, jak tomu je nyní na Vysoké škole obchodní, s.r.o., návrh na omezení akreditace se proto vztahuje i na bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální 

studia se studijním oborem Informatika v cestovním ruchu, který bude uskutečňovat Vysoká škola obchodní, s.r.o. 

Zdůvodnění: I přes částečné posílení personálního zabezpečení studijního oboru jedním docentem přijatým na plný úvazek, přetrvává nedostatečné personální zabezpečení 

studijního oboru. Přetrvá rovněž problematické zaměření garanta studijního oboru, který se odborně informatice nevěnuje. AK rovněž upozorňuje, že skladba 

studijního oboru nereflektuje současný stav oboru informatiky (chybí operační systémy, včetně mobilních, architektura počítačů a sítí apod.) Buď je třeba posílit 

výrazně informatické vzdělání, nebo změnit název oboru tak, aby bylo zřejmé, že nejde o informatiku, ale použití informatických nástrojů v cestovním ruchu 

(např. Služby cestovního ruchu). 

4) AK požaduje v září 2015 předložení kontrolní zprávy, která bude obsahovat údaje o deklarovaných závazcích převzatých Vysokou školou obchodní, s.r.o., zejména 

předmětovou skladbu studijních plánů všech studijních oborů v rozsahu formulářů C, informace o garantech studijních oborů, přehled vyučujících se standardně požadovanými 

údaji v rozsahu formuláře G žádosti o akreditaci studijních programů, a dále přehled témat obhájených bakalářských a diplomových prací v jednotlivých studijních oborech 

včetně údajů o jejich vedoucích. 

 

 

 

ad 4) projednání zprávy o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 
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AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektorky Západočeské univerzity v Plzni a děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Hodnocení bylo realizováno 

analýzou vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Vladimíry Dvořákové na fakultě, při níž proběhla diskuze 

s vedením fakulty, byla ověřena úroveň obhájených kvalifikačních prací spolu s posudky, výsledkem obhajoby a související studijní dokumentací a dalších podkladů souvisejících se 

zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti a personálním zabezpečením studijních programů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK. 

 

Závěry: 

Fakulta filozofická je pracovištěm, které si obhájilo své místo v rámci fakult Západočeské univerzity v Plzni a v řadě svých odborných a pedagogických aktivit si dokázalo získat prestiž 

i v rámci české akademické obce.  Lze pozitivně hodnotit i současnou atmosféru na fakultě, na niž pozitivně reagují i studenti, u nichž je viditelná vazba k vlastní alma mater. 

Administrativa a organizace studia jsou v pořádku, materiální podmínky odpovídají požadavkům na studium, byť pracoviště fakulty jsou rozmístěna v různých budovách, což situaci 

částečně komplikuje. Pozitivní je i spolupráce s dalšími fakultami Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta věnuje velkou pozornost kvalifikačnímu růstu mladých pracovníků, je poměrně 

úspěšná v získávání grantů.  

Je nutné ale upozornit na řadu problémů, které musí fakulta řešit. Jde především o nevyrovnanost z hlediska zabezpečení studijních programů (zejména v oblasti filologie), nejednoznačnost 

obsahového a personálního zakotvení některých oborů, nekoncentrovanost tvůrčí činnosti. Zdá se, že klíčovým problémem je počet programů a oborů a jejich vzájemné vazby, které je 

nutné projasnit a logicky strukturovat. Studijní programy/obory by se neměly realizovat ve vzájemné izolaci, na druhou stranu nejednoznačné vymezení studijních oborů či dokonce 

programů a velká míra mezioborového prostupu vyučujících zejména na úrovni doktorského studia nepřispívají ke zlepšování kvality. 

 

Doporučení pro vysokou školu: 

1) Vyjasnit strukturu programů/oborů. Sloučit některé obory s výrazným obsahovým překryvem, zařadit vzájemně navazující obory do stejných programů. 

2) Pečlivě zvažovat akreditace nových studijních programů a oborů z hlediska jejich účelnosti a schopnosti fakulty zajistit jejich kvalitní uskutečňování. 

3) Věnovat pozornost věkové struktuře personálního zabezpečení jednotlivých oborů a perspektivám jejich rozvoje. 

4) Dále rozvíjet motivační nástroje pro zvýšení publikační činnosti vyučujících a schopnosti získávat externí granty. Posílit regionální spolupráci se zahraničím. 

5) Zlepšit mobilitu studentů, zejména zvýšit počet přijíždějících studentů. Navýšit počet nabízených předmětů v cizích jazycích. 

6) V doktorském studiu omezovat počty studentů, přijmout opatření na zvýšení kvality předkládaných disertačních prací, snížit počet externích školitelů a školitelů bez habilitace.  

7) Zaměřit se na řešení problémů filologických oborů. Zajistit odpovídající garanty pro jednotlivé obory. 

8) Vytvořit v rámci Západočeské univerzity v Plzni koncepci jazykového vzdělávání, včetně učitelských oborů, jež by umožnila soustředit kvalifikované pracovníky do realizace 

jednotlivých oborů. Nezdvojovat pracoviště jednotlivých jazyků v rámci univerzity. 

 

Závěry k akreditaci studijních programů: 

1) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů (jejichž akreditace nebyla prodloužena pouze na dostudování 

stávajících studentů) s výjimkou bakalářského studijního programu Filologie se studijním oborem Cizí jazyky pro komerční praxi a navazujícího magisterského studijního programu 

Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství francouzštiny pro střední školy na dobu do 31. 12. 2020. 

2) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství francouzštiny pro střední 

školy na dobu do 31. 10. 2018. 

3) AK konstatuje závažné nedostatky v uskutečňování navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství francouzštiny pro střední 

školy a podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách navrhuje omezení akreditace. 

Zdůvodnění: Z hlediska koncepce studia nebyly odstraněny nedostatky, na něž AK opakovaně upozorňovala. Studijní předměty z oblasti lingvistiky a literatury neodpovídají 

magisterské úrovni studia a mají charakter spíše bakalářského studia vzhledem k tomu, že na bakalářském stupni studia je studijní program neučitelský a neposkytuje 

absolventům dostatečný lingvistický a literární teoretický základ pro navazující magisterské studium učitelství. Personální zabezpečení studijního oboru je nedostatečné. 

Velká část studijních předmětů je zajišťována vyučujícími, kteří ke svým předmětům kvalitně nepublikují. Nedostatek vlastních filologicky orientovaných pracovníků 

s odpovídající publikační činností pracoviště kompenzuje tím, že některé profilové předměty vyučují pracovníci se zaměřením na bohemistiku nebo – a to blokově – 

zahraniční externisté, což není přijatelné. Výzkumná činnost pracoviště je nedostatečná, chybí zde externí výzkumný grant z oblasti francouzského jazyka. 

 

Kontrola plnění závěrů a doporučení: 
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AK požaduje předložit v březnu 2016 kontrolní zprávu o naplňování závěrů a doporučení. 

 

 

 

ad 5) projednání vyjádření žadatele o státní souhlas Paneurópske vysoké školy, n.o. 

AK projednala vyjádření Paneurópske vysoké školy, n.o., k nesouhlasnému stanovisku AK k žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Právo a právní věda se studijním 

oborem Právo se standardní dobou studia 5 let a o udělení státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola pro právnickou osobu Paneurópská vysoká škola, n.o., v rámci 

správního řízení vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Závěr: AK trvá na svém původním stanovisku – neudělení akreditace magisterskému studijnímu programu Právo a právní věda se studijním oborem Právo se standardní dobou studia 5 let 

a neudělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pro právnickou osobu Paneurópska vysoká škola, n.o. 

Zdůvodnění: 1) Personální zabezpečení je stále nedostatečné. Nejsou adekvátně zabezpečeny stěžejní předměty Obchodní právo I. a II., Občanské právo hmotné I. a II., Občanské právo 

procesní I. a II., Mezinárodní právo soukromé a Finanční právo. Doplněná čestná prohlášení nejsou vypovídající, neboť z nich není zřejmé, na které vysoké škole bude 

vyučující kmenovým pracovníkem, a proto není možné vycházet z toho, že bude kmenovým pracovníkem žadatele. 

2) Subjekt, jenž žádá o udělení státního souhlasu, neskýtá dostatečné záruky, že bude na území ČR působit v souladu s platným právním řádem. K současnému působení 

žadatele na území České republiky je nutné odmítnout argumentaci právem Evropské unie. Žadatel samozřejmě může působit na českém území jako zahraniční vysoká 

škola, ovšem musí zde působit v souladu s akreditací mateřského státu. Tato skutečnost není splněna, když je v rámci výuky vyučováno české právo místo slovenského 

práva, na jehož výuku má žadatel akreditaci, a žadatel navíc nemá v mateřském státě akreditaci pro výuku na pobočkách v České republice. Uvedené zjištění vyplývá ze 

stanoviska Akreditační komise – poradního orgánu vlády Slovenské republiky. 
 

 

 

ad 6) projednání zpráv o uskutečňování akreditovaných činností 

legenda: Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; Vyžád. – kód 

zasedání AK, na kterém byla kontrolní zpráva vyžádána (pořadí zasedání-rok). 

 

Vysoká škola Fakulta Studijní program  Typ Studijní obor Vyžád. Obsah Závěry AK 
Akademie STING, 
o.p.s. 

 Ekonomika a 
management 

NMgr. Podniková 
ekonomika a 
management 

02-14 kopie smluv s novými 
vyučujícími, počty 
přijatých studentů, 
související výzkumná 
činnost včetně 
konkrétních výstupů 

AK bere zprávu na vědomí.  

Bankovní institut 
vysoká škola, a.s. 

 Bankovnictví, 
Banking 

Bc. Bankovní 
management, 
Banking 
Management 

01-14 přehled personálního 
zabezpečení, rozvrhy 

AK bere zprávu na vědomí a požaduje 
do 15. 3. 2015 předložit další zprávu s 
uvedením personálního zabezpečení 
výuky na letní semestr (za použití 
formulářů C a G žádosti o akreditaci). 

Bankovní institut 
vysoká škola, a.s. 

 Bankovnictví Bc. Oceňování 
majetku 

01-14 přehled personálního 
zabezpečení, rozvrhy 

dtto 

Bankovní institut 
vysoká škola, a.s. 

 Ekonomika a 
management 

Bc. Ekonomika a 
management 
podniku 

01-14 přehled personálního 
zabezpečení, rozvrhy 

dtto 
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Bankovní institut 
vysoká škola, a.s. 

 Ekonomika a 
management, 
Economics and 
Management 

NMgr. Finance, Finance 01-14 přehled personálního 
zabezpečení, rozvrhy 

dtto 

Bankovní institut 
vysoká škola, a.s. 

 Ekonomika a 
management 

Bc. Informační 
technologie a 
management 

03-14 rozvrhy na aktuální 
semestr s uvedením 
reálného zapojení 
vyučujících do výuky 

dtto 

CEVRO Institut, 
o.p.s. 

 Hospodářská politika 
a správa 

Bc. Hospodářská 
politika 

02-12 personální zabezpečení 
studijního oboru 

Zpráva nebyla doplněna o údaje, které 
AK požadovala. AK žádá o doplnění 
kontrolní zprávy tak, aby mohla být 
projednána na jejím dubnovém 
zasedání. 

ČVUT v Praze Fakulta stavební Geodézie a 
kartografie 

Dr. Geodézie a 
kartografie 

02-12 personální zabezpečení 
doktorského studia, 
úroveň respektovaných 
publikačních výstupů 

AK bere zprávu na vědomí. 

JU v Českých 
Budějovicích 

Pedagogická fakulta Filologie Bc. Cizí jazyky pro 
evropský a 
mezinárodní 

obchod – ruský 

jazyk 

02-14 personální zabezpečení 
studijního oboru 

AK bere zprávu na vědomí, avšak 
uvedené řešení personálního 
zabezpečení považuje až do přijetí 
alespoň jednoho vyučujícího na plný 
úvazek za provizorní.  

JU v Českých 
Budějovicích 

Pedagogická fakulta Učitelství pro střední 
školy 

NMgr. Učitelství hry na 
nástroj nebo 
zpěvu pro střední 
školy a základní 
umělecké školy 

05-12 kariérní růst pracoviště AK bere zprávu na vědomí a žádá o 
podání informace o výsledku 
habilitačního řízení, jehož ukončení 
bylo avizováno na prosinec 2014. 

MU v Brně Fakulta sociálních 
studií 

Humanitní 
environmentalistika 

Bc. Environmentální 
studia 
(dvouoborové) 

 informace o změnách 
ve studijním programu – 
změna garanta 

AK bere zprávu na vědomí. 

MU v Brně Fakulta sociálních 
studií 

Humanitní 
environmentalistika 

NMgr. Environmentální 
studia 

 informace o změnách 
ve studijním programu – 
změna garanta 

AK bere zprávu na vědomí. 

MU v Brně Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

Bc. Management 
sportu 

01-14 
(05-12) 

doložit konkrétní 
informace o 
kvalifikačních 
posunech; vysvětlit, zda 
publikace pracovníku 
ESF MU, kteří vyučují 
na FSpS MU, nějak 
souvisejí s 
managementem sportu; 
předložit přehled 
publikací pracovníků 
Katedry společenských 

Zpráva nebyla doplněna o údaje, které 
AK požadovala. AK žádá o doplnění 
kontrolní zprávy tak, aby mohla být 
projednána na jejím dubnovém 
zasedání. 
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věd a managementu 
sportu FSpS MU za 
poslední dva roky a 
jasně uvést, jak si 
fakulta představuje 
zlepšení tvůrčí a 
publikační činnosti v 
rámci spolupráce s ESF 
MU a s Nottingham 
Trennt University 

MU v Brně Fakulta sportovních 
studií 

Tělesná výchova a 
sport 

NMgr. Management 
sportu 

01-14 
(05-12) 

doložit konkrétní 
informace o 
kvalifikačních 
posunech; vysvětlit, zda 
publikace pracovníku 
ESF MU, kteří vyučují 
na FSpS MU, nějak 
souvisejí s 
managementem sportu; 
předložit přehled 
publikací pracovníků 
Katedry společenských 
věd a managementu 
sportu FSpS MU za 
poslední dva roky a 
jasně uvést, jak si 
fakulta představuje 
zlepšení tvůrčí a 
publikační činnosti v 
rámci spolupráce s ESF 
MU a s Nottingham 
Trennt University 

dtto 

MU v Brně Lékařská fakulta Specialization in 
Health Science 

NMgr. Optometry 01-14 kompletní sada 
studijních opor pro 
kombinovanou formu 
studia v anglickém 
jazyce 

Studijní opory pro kombinovanou 
formu studia v anglickém jazyce 
v předložené podobě nejsou přijatelné. 
AK konstatuje nedostatky 
v uskutečňování studijního programu 
v kombinované formě studia podle § 
85 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
AK požaduje zprávu přepracovat a 
předložit kompletní sadu studijních 
opor (nikoli pouze seznam literatury) 
v anglickém jazyce do 31. 8. 2015. 

MU v Brně  Přírodovědecká 
fakulta 

Antropologie Bc. Antropologie 01-14 odstranění nedostatků 
v uskutečňování 
studijního programu – 
personální 

AK požaduje doplnit aktuální údaje o 
vyučujících povinných předmětů, 
garantovi studijního oboru a nových 
vyučujících v rozsahu a za použití 



 41  

zabezpečení, obsah 
studijního programu 

formulářů G žádosti o akreditaci 
(včetně 5 nejvýznamnějších publikací 
za posledních 5 let). AK dále požaduje 
doplnit údaje o časovém zapojení 
jednotlivých vyučujících do výuky 
prostřednictvím formulářů C žádosti o 
akreditaci s uvedením, v jakém 
rozsahu se podílejí na výuce 
jednotlivých předmětů. 

MU v Brně  Přírodovědecká 
fakulta 

Antropologie NMgr. Antropologie 01-14 odstranění nedostatků 
v uskutečňování 
studijního programu – 
personální 
zabezpečení, obsah 
studijního programu 

dtto 

Metropolitní 
univerzita Praha, 
o.p.s. 

 Mezinárodní 
ekonomické vztahy 

NMgr. Regionální studia 
a mezinárodní 
obchod 

01-14 ucelená sada studijních 
opor pro kombinované 
studium 

Studijní opory pro kombinovanou 
formu studia v předložené podobě 
nejsou přijatelné. AK konstatuje 
nedostatky v uskutečňování studijního 
programu v kombinované formě studia 
podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých 
školách. AK požaduje zprávu 
přepracovat a předložit kompletní sadu 
studijních opor do 31. 8. 2015. 

OU v Ostravě Pedagogická fakulta Specializace v 
pedagogice 

Bc. Učitelství 
odborných 
předmětů 

05-13 personální zabezpečení 
studijního oboru, 
publikační činnost 
pracoviště 

Zpráva nebyla doplněna o údaje, které 
AK požadovala. AK žádá o doplnění 
kontrolní zprávy tak, aby mohla být 
projednána na jejím dubnovém 
zasedání. 

OU v Ostravě Pedagogická fakulta Učitelství pro střední 
školy 

NMgr. Učitelství 
odborných 
předmětů 

04-12 odstranění disproporcí 
mezi obsahem 
studijních předmětů a 
doporučenou  
literaturou a 
v zastoupení 
pedagogicko-
psychologických témat, 
personální zabezpečení 

dtto 

SU v Opavě Fakulta veřejných 
politik 

Specializace v 
pedagogice 

Bc. Sociální patologie 
a prevence 

01-14 personální zabezpečení 
studijního programu, 
publikační činnost 
pracoviště, studijní 
opory pro kombinované 
studium 

AK konstatuje částečné zlepšení 
personálního zabezpečení 
pedagogických předmětů, nicméně u 
psychologických předmětů výrazné 
zlepšení zatím nenastalo. AK požaduje 
předložit další kontrolní zprávu v lednu 
2017. 

Soukromá vysoká 
škola ekonomická 

 Ekonomika a 
management 

Bc. Ekonomika 
veřejné správy a 

04-13 personální 
zabezpečení, publikační 

Zpráva nebyla doplněna o údaje, které 
AK požadovala. AK žádá o doplnění 
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Znojmo, s.r.o. sociálních služeb činnost garanta a 
vyučujících, úprava 
předmětů SZZ 

kontrolní zprávy tak, aby mohla být 
projednána na jejím dubnovém 
zasedání. 

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

 Ekonomika a 
management 

Bc. Marketing a 
management 

04-13 personální 
zabezpečení, publikační 
činnost garanta a 
vyučujících, rozvoj opor 
pro kombinovanou 
formu 

dtto 

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

 Ekonomika a 
management 

Bc. Účetnictví a 
finanční řízení 
podniku 

04-13 personální 
zabezpečení, publikační 
činnost pracoviště, 
rozvoj opor pro 
kombinovanou formu 

dtto 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Specializace v 
pedagogice 

Bc. Anglický jazyk se 
zaměřením na 
vzdělávání 

05-12 odborná publikační 
činnost a kariérní růst 
pracoviště 

AK konstatuje zlepšení publikační 
činnosti i zlepšení situace v kariérním 
růstu. AK požaduje posílit výuky 
syntaxe zavedením samostatného 
předmětu, nikoli jen doplněním 
předměty Aplikovaná lingvistika 
angličtiny. Z toho důvodu AK požaduje 
kontrolní zprávu doplnit o formulář D 
žádosti o akreditaci předmětu 
Aplikovaná lingvistika angličtiny a 
Syntax. AK doporučuje zavést syntax 
do otázek SZZk. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – anglický 
jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

05-12 úpravy studijního plánu, 
úpravy předmětů SZZk, 
publikační činnost a 
kariérní růst pracoviště 

dtto  

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – základy 
techniky 
(dvouoborové) 

05-12 Úpravy studijního plánu 
či profilu absolventa, 
publikační činnost a 
kariérní růst pracoviště; 
personální zabezpečení 
oborové části  

Zpráva nebyla doplněna o údaje, které 
AK požadovala. AK žádá o doplnění 
kontrolní zprávy tak, aby mohla být 
projednána na jejím dubnovém 
zasedání. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Specializace v 
pedagogice 

Bc. Historie se 
zaměřením na 
vzdělávání 

04-12 pedagogicko-
psychologický modul 

AK bere zprávu na vědomí. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – biologie 
(dvouoborové) 

05-12 úpravy studijního plánu 
či profilu absolventa 

AK bere zprávu na vědomí. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 

05-12 úpravy studijního plánu 
či profilu absolventa 

AK bere zprávu na vědomí. 
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škol – dějepis 
(dvouoborové) 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – fyzika 
(dvouoborové) 

05-12 úpravy studijního plánu 
či profilu absolventa 

AK bere zprávu na vědomí. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – hudební 
výchova 
(dvouoborové) 

05-12 úpravy studijního plánu 
či profilu absolventa 

AK bere zprávu na vědomí. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – chemie 
(dvouoborové) 

05-12 úpravy studijního plánu 
či profilu absolventa 

AK bere zprávu na vědomí. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – ruský jazyk 
a literatura 
(dvouoborové) 

05-12 úpravy studijního plánu 
či profilu absolventa, 
publikační činnost a 
kariérní růst pracoviště 

AK bere zprávu na vědomí a 
konstatuje, že došlo k mírnému 
zlepšení v publikační činnosti a 
kariérním růstu pracoviště. AK 
požaduje předložit další kontrolní 
zprávu o publikační činnosti a 
kariérním růstu mladších 
akademických pracovníků v lednu 
2016. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – tělesná 
výchova 
(dvouoborové) 

05-12 úpravy studijního plánu 
či profilu absolventa 

AK bere zprávu na vědomí. 

U Hradec Králové Pedagogická fakulta Učitelství pro 
základní školy 

NMgr. Učitelství pro 2. 
stupeň základních 
škol – výtvarná 
výchova 
(dvouoborové) 

05-12 úpravy studijního plánu 
či profilu absolventa 

AK bere zprávu na vědomí. 

Univerzita Jana 
Amose 
Komenského 
Praha, s.r.o. 

 Ekonomika a 
management 

Bc. Bezpečnostní 
studia 

05-13 úpravy studijního 
programu (posílení 
výuky problematiky 
ochrany obyvatelstva, 
zúžení profilu 
absolventa), publikační 
činnost 

AK upozorňuje, že velká část 
vyučujících, včetně garanta studijního 
oboru, nemá kvalitní publikační činnost 
k předmětům, které vyučují. AK 
požaduje doplnit kontrolní zprávu o 
aktuální G listy tak, aby odpovídaly 
vyučujícím uvedeným ve formuláři C 
do 15. 3. 2015. 

UK v Praze Fakulta sociálních věd Political Science NMgr. Geopolitical 
Studies 

04-12 kvalifikační růst 
pracoviště 

AK bere zprávu na vědomí. 
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UK v Praze Fakulta sociálních věd Politologie NMgr. Bezpečnostní 
studia 

04-12 kvalifikační růst 
pracoviště 

AK bere zprávu na vědomí. 

UK v Praze Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové 

Farmacie Dr. Farmakognosie 04-12 rozvoj personálního 
obsazení 

AK bere zprávu na vědomí. 

UK v Praze Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové 

Farmacie Dr. Klinická farmacie 04-12 počet zapojených 
školitelů, počet 
školených studentů 
jedním školitelem, 
úroveň školitelů-
konzultantů 

AK bere zprávu na vědomí. 

UK v Praze Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové 

Farmacie Dr. Toxikologie 
přírodních látek 

04-12 rozvoj personálního 
obsazení 

AK bere zprávu na vědomí. 

UK v Praze Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové 

Zdravotnická 
bioanalytika 

Dr. Bioanalytická 
chemie 

04-12 stav studijního oboru AK bere zprávu na vědomí. 

UK v Praze Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Informatika Dr. Počítačová 
grafika a analýza 
obrazu 

 informace o změnách 
ve studijním programu – 
změna garanta  

AK nesouhlasí se změnou garanta. 
Navrhovaný garant nesplňuje 
standardy AK pro garantování 
studijního programu z hlediska výše 
jeho úvazku na fakultě. Stávající 
garant naopak standardy splňuje. 
Změna není nutná z hlediska 
zabezpečení oboru doktorského studia 
kvalifikovanými pracovníky. 

UP v Olomouci Fakulta tělesné 
kultury 

Tělesná výchova a 
sport 

NMgr. Trenérství a 
management 
sportu 

05-13 ucelená sada studijních 
opor pro kombinované 
studium 

AK bere zprávu na vědomí. 

U Pardubice Fakulta filozofická Filologie Bc. Anglický jazyk pro 
odbornou praxi 

04-14 návrh nového garanta 
studijního oboru 

AK návrh nového garanta studijního 
oboru bere na vědomí. 

U Pardubice Fakulta filozofická Filozofie Bc. Religionistika  informace o změnách 
ve studijním programu – 
změna garanta 

AK bere informaci na vědomí. 

U Pardubice Fakulta chemicko-
technologická 

Farmakochemie a 
medicinální materiály 

Bc. Farmakochemie a 
medicinální 
materiály 

04-13 personální zabezpečení 
studijního oboru 

Zpráva nebyla doplněna o údaje, které 
AK požadovala. AK žádá o doplnění 
kontrolní zprávy tak, aby mohla být 
projednána na jejím dubnovém 
zasedání. 

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

 Humanitní studia Bc. Personální a 
interkulturní 
management 

 informace o změnách 
ve studijním programu – 
změna garanta 

AK požaduje doplnit údaje o rozsahu 
všech úvazků garanta a upřesnit 
podobu jeho působení na vysoké škole 
a v zahraničí. 

Vysoká škola 
báňská – 
Technická 
univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta Hospodářská politika 
a správa 

Bc. Veřejná 
ekonomika a 
správa 

 informace o výuce 
nového oboru na 
pobočce 

AK bere informaci na vědomí. 
 

Vysoká škola Fakulta metalurgie a Metalurgie Dr. Metalurgická 05-12 personální zabezpečení AK bere zprávu na vědomí. 
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báňská – 
Technická 
univerzita Ostrava 

materiálového 
inženýrství 

technologie studijního oboru 

Vysoká škola 
báňská – 
Technická 
univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a 
materiálového 
inženýrství 

Metalurgie Dr. Tepelná technika 
a paliva v 
průmyslu 

05-12 personální zabezpečení 
studijního oboru 

AK bere zprávu na vědomí. 

Vysoká škola 
báňská – 
Technická 
univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a 
materiálového 
inženýrství + 
Hornicko-geologická 
fakulta 

Řízení průmyslových 
systémů 

Dr.  05-12 společný postup 
s Hornicko-geologickou 
fakultou, zvláště ve 
smyslu vědecké 
orientace studia 

AK bere zprávu na vědomí. 

VŠE v Praze Národohospodářská 
fakulta 

Ekonomie a 
hospodářská správa 

NMgr. Ekonomická 
analýza, 
Hospodářská 
politika, 
Regionální studia, 
Veřejná správa 

04-14 zabezpečení předmětů 
Mikroekonomie II a 
Makroekonomie II,  
které vstupují do státní 
zkoušky 

AK bere zprávu na vědomí. 

VŠE v Praze Národohospodářská 
fakulta 

Ekonomické teorie Dr. Obecná 
ekonomická 
teorie a dějiny 
ekonomických 
teorií 

 informace o změnách 
ve studijním programu – 
složení oborové rady 

AK bere informaci na vědomí. 

VŠE v Praze Národohospodářská 
fakulta 

Ekonomie a 
hospodářská správa 

Dr. Hospodářská 
politika 

04-14 složení oborové rady, 
školitelé a vyučující  

AK bere zprávu na vědomí a 
doporučuje nadále věnovat pozornost 
stabilizaci personálního zabezpečení 
ve studijním oboru. 

VŠE v Praze Národohospodářská 
fakulta 

Ekonomie a 
hospodářská správa 

Dr. Regionalistika – 
veřejná správa 

04-14 složení oborové rady, 
školitelé a vyučující 

dtto 

VŠE v Praze Národohospodářská 
fakulta 

Ekonomie a 
hospodářská správa 

Dr. Hospodářské a 
politické dějiny 
20. století 

04-14 složení oborové rady, 
školitelé a vyučující 

dtto 

VŠE v Praze Národohospodářská 
fakulta 

Ekonomie a 
hospodářská správa 

Dr. Ekonomická 
teorie 

04-14 složení oborové rady, 
školitelé a vyučující 

dtto 

VŠE v Praze Fakulta 
podnikohospodářská  

Ekonomika a 
management, 
Economics and 
Management 

Dr. Podniková 
ekonomika a 
management, 
Business 
Economics and 
Management 

 informace o změnách 
ve studijním programu – 
složení oborové rady, 
změna garanta 

AK bere informaci na vědomí. 

VŠE v Praze Fakulta 
podnikohospodářská  

Ekonomické teorie, 
Economic Theory 

Dr. Ekonomie, 
Economics 

 informace o změnách 
ve studijním programu – 
složení oborové rady 

AK bere informaci na vědomí. 
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Vysoká škola 
evropských a 
regionálních studií, 
o.p.s. 

 Bezpečnostně právní 
činnost 

Bc. Bezpečnostně 
právní činnost ve 
veřejné správě 

05-13 personální zabezpečení 
studijního programu 

AK požaduje kontrolní zprávu doplnit o 
formuláře G žádosti o akreditaci u 
vyučujících, kteří zvýšili svou 
kvalifikaci, a vyučujících, kteří na 
vysoké škole působí nově. AK dále 
požaduje předložit přehled odborných 
grantů, které byly uděleny vysoké 
škole jako řešiteli, s uvedením, který 
z pracovníků školy je hlavním 
řešitelem daného grantu. AK žádá, aby 
se škola omezila pouze na tyto 
základní informace. 

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

 Ekonomika a 
management 

Bc. Management a 
marketing služeb 

05-13 personální zabezpečení 
studijního programu 

dtto 

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

 Mezinárodní 
teritoriální studia 

Bc. Regionální studia 05-13 personální zabezpečení 
studijního programu 

dtto 

Vysoká škola 
finanční a správní, 
o.p.s. 

 Hospodářská politika 
a správa 

Dr. Finance 02-13 odstraňování 
nedostatků zjištěných 
při hodnocení DSP 

AK bere zprávu na vědomí. Zároveň 
však upozorňuje na nutnost věnovat 
stálou pozornost personálnímu 
zabezpečení oboru kmenovými 
vyučujícími a zajistit řešení externích 
grantů studijního oboru Finance 
vyučujícími plně se angažujícími pro 
vysokou školu bez výrazných úvazků 
na jiných pracovištích a s vazbou na 
obor Finance. 

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

 Ekonomika a řízení 
v dopravě a spojích 

Bc. Letový provoz 04-12 personální zabezpečení 
studijního oboru 

AK bere zprávu na vědomí. 

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

 Ekonomika a řízení 
v dopravě a spojích 

Bc. Služby letecké 
dopravy 
v cestovním 
ruchu 

04-13 personální zabezpečení 
studijního oboru 

AK bere zprávu na vědomí. 

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

 Mezinárodní 
teritoriální studia 

Bc. Cestovní ruch 02-14 studijní opory pro 
kombinovanou formu 
studia 

AK bere zprávu na vědomí. 

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

 Mezinárodní 
teritoriální studia 

NMgr. Management 
cestovního ruchu 

02-14 studijní opory pro 
kombinovanou formu 
studia 

AK bere zprávu na vědomí. 

VŠTE v Českých 
Budějovicích 

 Stavitelství Bc. Stavební 
management 

02-12 
(04-14) 

personální zabezpečení 
ekonomicko-

AK bere zprávu i záměr vysoké školy 
již nepřijímat od akademického roku 
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manažerské části 
studijního oboru – 
doplnění o C, D, G 
formuláře a vyjasnění 
zapojení vyučujících do 
výuky 

2015/16 ke studiu další uchazeče na 
vědomí. 
 

Vysoká škola 
zdravotnická, 
o.p.s., Praha 

 Porodní asistence Bc. Porodní 
asistentka 

05-12 personální zabezpečení 
a publikační činnost 
pracoviště 

AK bere zprávu na vědomí. 

VUT v Brně  Soudní inženýrství Dr. Soudní 
inženýrství 

03-14 školitelé studijního 
programu s uvedením 
údajů o počtech 
studentů doktorského 
studijního programu, 
které vedou, a to jak ve 
studijním programu 
Soudní inženýrství, tak i 
v dalších doktorských 
studijních programech 
uskutečňovaných na 
fakultách VUT v Brně a 
dalších pracovištích, 
kde školitelé působí 

AK bere zprávu na vědomí.  

VUT v Brně Fakulta stavební Stavební inženýrství, 
Civil Engineering 

Bc. Management 
stavebnictví, Civil 
Engineering 
Management 

05-13 personální zabezpečení 
studijního oboru 

AK požaduje doplnění kontrolní zprávy 
o údaje o garantovi a všech 
vyučujících studijního oboru v rozsahu 
formulářů G žádosti o akreditaci. 

VUT v Brně Fakulta stavební Stavební inženýrství, 
Civil Engineering 

NMgr. Management 
stavebnictví, Civil 
Engineering 
Management 

05-13 personální zabezpečení 
studijního oboru 

dtto 

ZU v Plzni Fakulta pedagogická Specializace v 
pedagogice 

Dr. Informační a 
komunikační 
technologie ve 
vzdělávání 

01-13 naplňování doporučení 
z hodnocení DSP 

AK upozorňuje, že ve výzkumné 
činnosti a získávání výzkumných 
grantů se situace nezlepšila. Došlo ke 
zlepšení v personálním zabezpečení a 
jeho kvalifikační struktuře a také ke 
zpřesnění výstupních nároků na 
doktorandy. AK požaduje kontrolní 
zprávu doplnit o úplný přehled vědecké 
a publikační činnosti všech školitelů a 
nových pracovníků, kteří na fakultu 
nastoupili, za rok 2014.  

ZU v Plzni Fakulta pedagogická Specializace v 
pedagogice 

Dr. Teorie vzdělávání 
v bohemistice 

01-13 naplňování doporučení 
z hodnocení DSP 

AK upozorňuje, že ve výzkumné 
činnosti a získávání výzkumných 
grantů se situace nezlepšila. Došlo ke 
zlepšení v personálním zabezpečení a 
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jeho kvalifikační struktuře a také ke 
zpřesnění výstupních nároků na 
doktorandy. AK požaduje kontrolní 
zprávu doplnit o úplný přehled vědecké 
a publikační činnosti všech školitelů a 
nových pracovníků, kteří na fakultu 
nastoupili, za rok 2014. AK dále žádá 
doplnit údaje o personálním 
zabezpečení o list G nově přijatého 
docenta. 

ZU v Plzni Fakulta pedagogická Specializace v 
pedagogice 

Dr. Teorie vzdělávání 
ve fyzice 

01-13 naplňování doporučení 
z hodnocení DSP 

AK upozorňuje, že ve výzkumné 
činnosti a získávání výzkumných 
grantů se situace nezlepšila. Došlo ke 
zlepšení v personálním zabezpečení a 
jeho kvalifikační struktuře a také ke 
zpřesnění výstupních nároků na 
doktorandy. AK požaduje kontrolní 
zprávu doplnit o úplný přehled vědecké 
a publikační činnosti všech školitelů a 
nových pracovníků, kteří na fakultu 
nastoupili, za rok 2014.  

 

 

 

ad 7) projednání zprávy o vnitřním hodnocení AK za rok 2014 

V souladu s naplňováním podmínek Standardů a směrnic pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství (ESG) AK realizuje od roku 2007 pravidelné vnitřní hodnocení. 

Pro vypracování návrhu zprávy o vnitřním hodnocení za rok 2014 bylo jmenováno tříčlenné grémium. AK projednala návrh zprávy, která se zabývá zejména definicí a zapojením různých 

skupin stakeholderů do činnosti AK a analýzou silných a slabých stránek jejich zapojení do různých aspektů činnosti AK. Zpráva o vnitřním hodnocení se stane jedním z výchozích 

podkladů pro sebehodnotící zprávu, kterou AK zpracuje pro potřeby nadcházejícího vnějšího hodnocení v roce 2015. 

 

Závěry: AK souhlasí se zněním zprávy a jejím zveřejněním na webových stránkách AK. 

 

 

 

ad 8) úprava standardů Akreditační komise pro související tvůrčí a výzkumnou činnost 

AK diskutovala o požadavcích na vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo uměleckou činnost v oblasti vztahující se ke studijnímu programu. Za situace, kdy se na vysokých školách zřizují 

výzkumná centra, která mají status samostatných součástí vysoké školy (vysokoškolských ústavů), je třeba zpřesnit výklad standardů AK, aby bylo jednoznačné, že participace pracovníků 

fakult na celoškolském výzkumu není v rozporu s požadavky AK pro akreditace studijních programů na fakultách. 

 

Závěr: Standardy pro studijní programy budou v části Vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost doplněny o následující vysvětlení: 

„Pracovištěm se pro účely akreditace rozumí vysoká škola. V případě, že se vysoká škola člení na fakulty, rozumí se pracovištěm fakulta vysoké školy. Úvazek pracovníků fakult na 

vysokoškolském ústavu s celoškolskou působností, v rámci kterého vykonávají výhradně vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, se pro účely 

akreditace nepovažuje za úvazek na jiném pracovišti. Pro účely akreditace je v těchto případech uvažován součet úvazků pracovníka na fakultě a na dalších nefakultních výzkumně 

zaměřených součástech téže vysoké školy.“ 
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ad 9) změny ve složení pracovních skupin 

a) stálé pracovní skupiny 

Členy pracovních skupin se stávají: 

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity) – pracovní skupina pro chemii 

 

b) účelové pracovní skupiny 

hodnocení Policejní akademie České republiky v Praze 

Členkou účelové pracovní skupiny se stává: JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity). 

 

 

 

ad 10) různé 

 hodnocení úrovně vysokých škol Hospodářskými novinami 

AK se zabývala informacemi uvedenými v Hospodářských novinách dne 22. 1. 2015 (příloha Vysoké školy). Zvláštní pozornost AK věnovala článku „Soukromé školy se předhánějí 

v prestižních akreditacích“. 

Závěry: 1) Srovnávání úrovně vysokých škol (případně jejich součástí) na základě několika kvantitativních kritérií má velmi nízkou výpovědní schopnost ve vztahu ke kvalitě a řádnému 

uskutečňování studijních programů. Závěry ze srovnání v podobě žebříčků otištěných v denním tisku mají pouze marketingový charakter. Veřejnost by je v žádném případě 

neměla považovat za směrodatné. 

      2) Působení zahraničních vysokých škol na území ČR a uskutečňování studijních programů podle legislativy cizího státu na území ČR není regulováno. V ČR v současné době 

neexistuje podle tuzemského práva zákonem stanovená povinnost akreditace či alespoň registrace těchto programů. Vzdělávání v zahraničních programech na území ČR 

představuje z hlediska českého vysokoškolského práva šedou zónu. AK a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemají nástroje k jejich dozorování, takže české orgány 

nemohou zaručit kvalitu těchto programů, srovnatelnost s akreditovanými vysokoškolskými studijními programy a v mnoha případech ani určit, zda se za nimi neskrývá 

podvodné jednání (včetně klamavých akreditací tzv. neuznávaných akreditačních agentur). Znám je i fenomén obcházení neexistující české akreditace za pomoci 

zprostředkování zahraničních programů (pobočky zahraniční vysoké školy), kdy domácí subjekt bez tuzemské akreditace pro uskutečňování vzdělávání otevře na území ČR 

studijní program. Tento zahraniční program je obsahově přizpůsoben tak, aby vyvolával zdání, že jde o alternativu k českému studijnímu programu. Jde tu přitom o mimořádně 

nebezpečnou praxi, která rozkolísává vysokoškolský systém a poškozuje jeho úroveň. 

      3) AK důrazně vyzývá, aby si uchazeči o studium důkladně prověřovali, zda příslušná instituce zprostředkovává řádné studijní programy, které jsou součástí vysokoškolského 

systému některého cizího státu a zda studium v těchto programech může být v ČR uznáno jako zahraniční vysokoškolské.  

      4) AK současně upozorňuje veřejnost, že tzv. zahraniční akreditace, které jsou bez ověřování faktů v médiích nazývány jako „prestižní“, nemusejí být zárukou kvalitního a už vůbec 

ne vysokoškolského vzdělání. 

 

 podnět k průběhu habilitačního řízení na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně 
AK se zabývala podnětem k průběhu habilitačního řízení na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném řízení došlo ke zjevnému 

porušení rozhodnutí rektora „Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně“, AK prověří, zda jde o ojedinělý případ, nebo 

zda se jedná o systémový problém na Mendelově univerzitě v Brně. 

Závěr: AK žádá Mendelovu univerzitu v Brně o poskytnutí informací o všech habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, která byla uskutečněna po nabytí účinnosti rozhodnutí 

rektora „Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně“ (rozhodnutí z 10. 4 2013) na všech fakultách, zejména o 

poskytnutí informací, jakým způsobem byla v uskutečněných řízeních naplněna jednotlivá kritéria stanovená příslušným rozhodnutím rektora. 
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 spolupráce s Polskou akreditační komisí 

AK navázala užší spolupráci s Polskou akreditační komisi (Polska Komisja Akredytacyjna). Tato spolupráce, která by v budoucnu měla být stvrzena písemnou smlouvou, umožní dohled 

nad činností poboček polských vysokých škol v ČR a českých v Polsku. 

 

 příští zasedání AK 

Příští zasedání AK se bude konat 13. – 15. dubna 2015. 

 


