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Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2000
1. Úvod
Činnost Akreditační komise (dále jen AK) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách, která jsou dále rozpracována ve Statutu AK, stejně jako
činnost jejích pracovních skupin, které se řídí vlastními jednacími řády schválenými AK
v souladu se Statutem.
2. Sloţení AK a jejích pracovních skupin
Sloţení AK
Do 31.8.2000 pracovala AK ve sloţení na základě jmenování usnesením vlády č. 555 ze dne
26. srpna 1998. Usnesením vlády ČR ze dne 7.června 2000 č. 569 bylo sloţení AK obměněno
následovně:
jméno a příjmení
pracoviště
funkční období
předseda:
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.
místopředseda:
prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
členové:
prof. Dr. Tilman Berger
Dr. Marie-Elizabeth Ducreux
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Ing. Vlastimil Juppa
prof. PhDr. Jan Štěpán, CSc.
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.
Ing. Antonín Stratil, DrSc.
Ing. Petr Richter
prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
prof.Dr. Ing. Jiří Sobota
doc. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.

Fakulta strojního inţenýrství VUT Brno šestileté
Fakulta sociálních věd UK Praha

šestileté

Ebenhart-Karls-Universität Tübingen
Centre de Recherches Historiques Paris
Právnická fakulta UK v Praze
Filozofická fakulta UK v Praze
Komerční banka Praha
Filozofická fakulta UP Olomouc
Ústav dějin umění AV Praha
Stavební fakulta ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Vítkovice a.s.
ÚŢFG AV ČR Liběchov
Vyšší odborná škola Čáslav
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
FCHT Univerzita Pardubice
Centrum medievistických studií Praha
Fachhochschule Wiesbaden
Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Ústav informatiky AV ČR Praha

čtyřleté
šestileté
šestileté
šestileté
šestileté
šestileté
čtyřleté
čtyřleté
šestileté
čtyřleté
šestileté
šestileté
šestileté
čtyřleté
šestileté
šestileté
šestileté
šestileté
šestileté

Seznam stálých pracovních skupin AK
b) jejichţ předseda je členem AK
biologie a ekologie
ekonomika
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filologie a literární vědy
filozofie, teologie a religionistika
fyzika
historie
chemie
lékařství a zdravotnictví
matematika a informatika
pedagogika, psychologie a kinantropologie
právo a bezpečnostní obory
technické obory
umění a uměnovědy
zemědělství, lesnictví a potravinářství
neuniverzitní vysoké školy
c) jejichţ předseda není členem AK
farmaceutické obory
geografie
geologie
sociologie a politologie
veterinární obory
vojenské obory
Jmenný seznam členů pracovních skupin AK, který zachycuje níţe uvedené změny
viz www.msmt.cz/cp1250/web/33/pracovní%20skupiny%20AK.doc.
V roce 2000 byly v souvislosti s personálními změnami v AK jmenovány v novém
sloţení následující pracovní skupiny, některé skupiny byly doplněny:
zasedání AK 05-00, 19.-20.9. - skupina pro filologii, pro zemědělství, lesnictví a
potravinářství, pro právo a bezpečnostní obory, pro filozofii, teologii a religionistiku, pro
chemické obory, pro matematiku a informatiku, pro technické obory, pro sociologii a
politologii, pro veterinární obory, pro fyziku.
Dále byla jmenována účelová pracovní skupina pro evaluaci studijních programů k získání
kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání ve sloţení:
předseda:
prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., LF UK v Hradci Králové
členové:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., 1.LF UK v Praze
doc. MUDr. Tomáš Blaţek, CSc., 2. LF UK v Praze
doc. MUDr. Vlastimil Válek, LF MU v Brně
prof. MUDr. Stanislav Tůma, DrSc., MZd ČR
doc. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
zasedání AK 06-00, 24.-25.10. – byla jmenována pracovní skupina pro neuniverzitní vysoké
školy a byly doplněny pracovní skupiny pro filologii a literární vědy, pro chemické obory, pro
sociologii a politologii, pro zemědělské obory a pro umění a uměnovědy.
zasedání AK 07-00, 5.-6.12.- doplnění pracovních skupin pro historii, pro chemické obory,
pro umění a uměnovědy.
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V souladu se závěrem pátého zasedání AK pracovní skupiny provedly volby svých
místopředsedů.
Sloţení stálých pracovních skupin - zastoupení členů
rok VŠ AV ČR
jiné
zahraniční
celkem
instituce
členové
1999 146
21
19
9
186
2000 171
20
14
6
205

3. zasedání AK v roce 2000
3.1. Statistické údaje z jednání
Zasedání AK

místo

1. zasedání 18.-19.1.

Brandýs nad
Labem
Tuchlovice
Kostelec nad
Černými Lesy
Velké Meziříčí
Pelhřimov
Hradec Králové
Kostelec nad
Černými Lesy

2. zasedání 7.-8.3.
3. zasedání 25.-26.4.
4. zasedání 13..-14..6.
5. zasedání 19.-20.9.
6. zasedání 24.-25.10.
7. zasedání 5.-6.12.

Počet přítomných
členů AK
18
17
19
17
20
19
19

Ţádosti o udělení státního souhlasu
(doporučené ţádosti viz Chyba! Záloţka není definována.), viz téţ článek tajemníka AK
„První kroky soukromých vysokých škol„ uveřejněný v časopise AULA č. 3/2000.
Ministerstvu školství bylo doposud předloţeno celkem 45 ţádostí, z toho v roce 1999 16
ţádostí a v roce 2000 23 ţádosti. Z těchto 45 ţádostí 5 poţadovalo vznik univerzitní vysoké
školy, ostatní ţadatelé usilovali o neuniverzitní vysokou školu. Akreditační komise doposud
projednala 33 ţádostí, z nichţ 15 doporučila k udělení státního souhlasu a k akreditaci
příslušných studijních programů a 13 nedoporučila. V průběhu projednávání stáhlo své
ţádosti celkem 7 ţadatelů a 10 ţádostí je v různém stupni projednávání. Důvody, které vedou
ţadatele ke staţení ţádosti jsou vesměs oprávněné obavy z neúspěšného akreditačního řízení
(nedostatky v obsahu a struktuře studijních plánů, personálním zajištění a dlouhodobých
záměrech soukromých vysokých škol) a jedná se vlastně o předejití neudělení státního
souhlasu. Z pohledu úspěšnosti náročného procesu posuzování ţádostí a případného udělení
státního souhlasu je tedy lze zařadit mezi ty neúspěšné.

4

Zaměření oborů studijních programů ţádajících institucí od r. 1999:
Zaměření oborů stud. programů
aplik.
ekologie
inform. a VT
8%
8%
právní a
správní
14%

umělecké
14%

ekonomické
56%

Projednané ţádosti v roce 2000:
státní souhlas udělen:
Institut restaurování a konzervačních technik se sídlem v Litomyšli, o.p.s.
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
Škoda Auto a.s., vysoká škola se sídlem v Mladé Boleslavi
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) se sídlem v Praze, o.p.s.
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství se sídlem v Praze, s.r.o.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií se sídlem v Praze, s.r.o.
Vysoká škola aplikovaného práva se sídlem v Praze, ţadatel VECTOR, s.r.o.
Vysoká škola podnikání se sídlem v Ostravě, a.s.
Akademie STING se sídlem v Brně, o.p.s.
Praţský technologický institut se sídlem v Praze, o.p.s.
Vysoká škola obchodní se sídlem v Praze, o.p.s.
státní souhlas neudělen:
Mezinárodní praţská vysoká škola se sídlem v Praze, s.r.o.
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů se sídlem v Praze, o.p.s.
Moravská právnická škola se sídlem v Brně, a.s.,
Vysoká škola národohospodářská se sídlem v Prostějově, a.s.
Vysoká škola podnikatelství a práva se sídlem v Praze, s.r.o.
Plzeňská vysoká škola komerčních sluţeb, s.r.o.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů se sídlem v Praze, o.p.s.

celkový počet ţádostí v r.
2000
počet ţádostí projednaných
AK
právní forma společnosti u
projednaných: a.s./s.r.o./o.p.s.
stát. souhlas neudělen/udělen

23
18
4/6/8
11/7
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regionální zastoupení
projednaných ţádostí

Praha-11, jiţní Morava-2, severní Morava-2, východní
Čechy-1, západní Čechy-1, střední Čechy-1

Akreditace studijních programů projednaných v roce 2000
V oblasti akreditací studijních programů lze říci, ţe AK v mnoha oblastech upřesňuje své
poţadavky např. u akreditací kombinovaných, resp. distančních forem studia nebo u akreditací
rozšíření o cizí jazyky. Zabývala se rovněţ moţností přijmout alespoň u některých oborů
(např. ekonomických) minimální standardy pro posuzování ţádostí. Na posledním zasedání
v roce 2000 byly přijaty závěry k prvním ţádostem o prodlouţení akreditace studijních
programů podle přijatého harmonogramu. Je to proces, který od nynějška bude kontinuálně
tvořit významnou část činnosti AK.

(viz Chyba! Záloţka není definována.
ţádosti
doktorské

magisterské/navazující
bakalářské
mgr. 2-leté
akreditace doporučena nedoporuč. doporučena nedoporuč. doporučena nedoporuč.
9
2
4/7
1/2
6
1
veřejné VŠ
4
státní VOŠ
podle §81
35
1
veřejné
VŠ+AV
4
1
12
3
2
rozšíř. o
komb.
formu
11
1
12
3
2
akred.
rozšíření
akredit. SP
o obory
19
2
akred.
rozšíření
na výuku
v AJ x
1
2
11
8
soukr. VŠ
2
akr.
rozšíření o
obor
(soukr. VŠ)
celkem
78
5
38
11
27
9
x od zasedání 05-00 bylo další projednávání těchto ţádostí přerušeno, dokud nebudou
doplněny náleţitosti podle uvedených poţadavků (viz odkaz).
Bylo projednáno 19 ţádostí o akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení.
Projednané akreditované obory moţno nalézt na adrese:
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www.msmt.cz/cp1250/skupina3/AkrK/komentar.htm.
3.2.Věcné údaje z jednání AK
Body „akreditace studijních programů„ a „různé„ byly na programu všech zasedání AK, bod
„akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení na prvních čtyřech zasedáních v roce
2000.
program zasedání:
1) ţádost o státní souhlas Vysoké školy Karlovy Vary
2) ţádost o státní souhlas Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli
3) změny ve sloţení AK
4) ţádost o akreditaci VOŠ Zlín ve spolupráci s VUT Brno.
Závěry:
AK m.j. souhlasila s udělením státního souhlasu výše jmenovaným ţadatelům v bodech 1) a
2) a souhlasila s akreditacemi několika oborů habilitačního a jmenovacího řízení.
program zasedání 02-00:
1) ţádost o státní souhlas VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.
2) ţádost o státní souhlas Škody Auto a.s., VŠ v Mladé Boleslavi
3) ţádost o státní souhlas Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého)
v Praze, s.r.o.
4) ţádost o akreditaci bakalářského studijního programu VOŠ Zlín v dohodě s VUT Brno
5) výroční zpráva Akreditační komise
6) ţádost o státní souhlas VŠ Národní federace hotelů a restaurací ČR v Praze
8) informace o projednávání změn ve sloţení Akreditační komise.
Závěry:
AK mimo jiné souhlasila s udělením státního souhlasu ţadatelům uvedeným v bodě 2), 3) a 6)
a s akreditací podle §81 zákona o vysokých školách studijního programu ţadatelů uvedených
v bodě 4).
program 3. zasedání:
1) ţádost o státní souhlas VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.
2) ţádost o státní souhlas Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze, s.r.o.
3) ţádost o státní souhlas Moravské právnické školy v Brně, a.s.
4) ţádost o státní souhlas VŠ podnikání v Ostravě, a.s.
Závěry:
AK nesouhlasila s udělením státního souhlasu ţadatelům uvedeným v bodě 1) a 3) a
souhlasila s jeho udělením ţadatelům uvedeným v bodě 2) a 4).
program 4. zasedání:
1) ţádosti o prodlouţení akreditace studijních programů - 1. a 2. etapa
2) ţádost o státní souhlas Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze
3) ţádost o státní souhlas VŠ národohospodářské v Prostějově
4) ţádost o státní souhlas VŠ podnikatelství a práva v Praze
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5) ţádost o státní souhlas VŠ aplikovaného práva v Praze
6) ţádost o zřízení 17. fakulty UK v Praze
7) ţádost o státní souhlas Praţského technologického institutu v Praze
8) ţádost o akreditaci bakalářského studijního programu Vyšší odborné školy informačních
sluţeb.
Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu ţadatelům uvedeným v bodech 2) a 7),
nesouhlasila s udělením státního souhlasu ţadatelů uvedeným v bodech 3) a 4). Komise dále
souhlasila se zřízením 17. fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod názvem Fakulta humanitních
studií a s akreditací bakalářského studijního programu „Informační studia a knihovnictví„, oboru
„Sluţby knihoven„ , který bude uskutečňován podle § 81 zákona o vysokých školách ve
spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vyšší odborné školy informačních
sluţeb v Praze. AK rovněţ schválila poţadavky na ţádosti o prodlouţení akreditace studijních
programů předkládaných ve 2. etapě.
program zasedání 05-00:
1) přivítání nových členů AK, sloţení pracovních skupin, závěry vyplývající z doporučení
rozkladové komise MŠMT
2) ţádost o státní souhlas Plzeňské vysoké školy komerčních sluţeb, s.r.o.
3) ţádost o státní souhlas VŠ obchodní v Praze, o.p.s.
4) ţádost o státní souhlas VŠ aplikovaného práva v Praze, s.r.o.
5) ţádost o státní souhlas VŠ podnikatelství a práva v Praze, s.r.o.
Závěry:
AK souhlasila se sloţením 10 obměněných pracovních skupin v souvislosti se změnami
v personálním sloţení komise a s ustavením účelové pracovní skupiny (sloţení viz kap. 2)
výroční zprávy). AK nesouhlasila s udělením státního souhlasu ţadatelům uvedeným
v bodech 2) a 5), souhlasila s jeho udělením ţadateli uvedenému v bodě 3). Dále AK stanovila
poţadavky v souvislosti s podáváním ţádostí o akreditaci rozšíření studijních programů/oborů
o výuku v cizích jazycích (viz Chyba! Záloţka není definována.
a) Informace o studiu
1. prohlášení o totožnosti obsahu studijního programu / studijního oboru v cizím jazyce
s příslušným akreditovaným studijním programem /studijním oborem;
2. případné změny ve vnitřních předpisech vysoké školy /fakulty ve vztahu k výuce studijního
programu / studijního oboru v cizím jazyce;
3. podmínky přijetí ke studiu;
4. informace o zajištění odborné praxe, pokud je součástí studijního programu;
5. informace o tom, zda zajištění zkoušek, státních závěrečných zkoušek nebo státních
doktorských zkoušek budou v cizím jazyce;
6. informace o tom, že bakalářské práce, diplomové práce nebo disertační práce budou
v cizím jazyce, včetně oponentských posudků;
7. informace o studijních dokladech, evidenci a další administrativě studujících v cizím
jazyce;
b) Informace o personálním a informačním zajištění
5. přehled přednášejících a dalších vyučujících, kteří se budou podílet na zajištění
přednášek, seminářů a dalších forem výuky v cizím jazyce, včetně údajů o jejich
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jazykových schopnostech (státní jazykové zkoušky, dlouhodobé zahraniční pobyty,
přednášky a aktivní účast na konferencích v příslušném jazyce apod.);
6. informace o zajištění jednání v daném jazyce na studijním oddělení a příslušných
odborných útvarech vysoké školy /fakulty (katedry, ústavy apod.);
7. informace o zajištění odpovídajícího software u výpočetní techniky;
8. informace o zajištění odborné literatury v daném jazyce;
Pozn.: jedná se pouze o výuku v cizím jazyce v plném rozsahu studijního programu
/studijního oboru, nikoliv o výuku vybraných jednotlivých předmětů nebo jejich částí
v cizím jazyce akreditovaného studijního programu /studijního oboru.
program zasedání 06-00:
1) sloţení pracovních skupin
2) reakreditace fakult - 1. a 2. etapa
3) ţádost o zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice-předběţné projednání
4) ţádost o zřízení Fakulty uţitého umění a designu UJEP v Ústí n./L.
5) diskuse o bakalářských studijních programech
6) ţádost o státní souhlas Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, o.p.s.
7) ţádost o státní souhlas Vysoké školy aplikovaného práva v Praze, s.r.o.
8) ţádost o státní souhlas Akademie STING v Brně, o.p.s.
Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu ţadatelům uvedeným v bodech 7) a 8) a
nesouhlasila s jeho udělením ţadateli uvedenému v bodě 6). Dále souhlasila se zřízením
Fakulty uţitého umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n/L.
program zasedání 07-00:
1) sloţení pracovních skupin (jmenování místopředsedů), jednací řády pracovních skupin
(případné změny)
2) prodlouţení akreditace SP fakult zařazených do 1. etapy (některé ekonomické fakulty,
informace o průběhu projednávání u dalších skupin fakult)
3) ţádost o státní souhlas Mezinárodní praţské vysoké školy v Praze
4) problematika přijímání studentů a absolventů VOŠ na neuniverzitní vysoké školy (NVŠ)
5) ţádost o zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice
6) příprava standardů pro akreditace bakalářských studijních programů NVŠ
7) problematika forem studia (kombinovaná a distanční)
8) ţádosti státních VOŠ o akreditace studijních programů.
Závěry:
AK nesouhlasila s udělením státního souhlasu ţadateli uvedenému v bodě 3), souhlasila se
zřízením Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice. Vyslovila se rovněţ
k problematice kombinované, resp. distanční formy studia:
1) Žádosti o kombinovanou formu studia by měly obsahovat jasně definovaný podíl
prezenční výuky a podíl samostudia.
2) Zkoušky v kombinované formě studia musí být stejně náročné jako v prezenční
formě.
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3) Kombinovaná forma studia předpokládá předložení metodiky studia a učebních
pomůcek (i multimediálních) pro tu část studia, která má být uskutečňována distanční
formou. AK ponechává na pracovních skupinách způsob posouzení těchto žádostí,
případné vyžádání odborných posudků či vyžádání dalších podkladů k žádosti.
AK dále přijala závěry ke zprávám ekonomických fakult u nichţ byly při hodnocení v roce
1998 shledány závaţné nedostatky. Jedná se o FMIT Univerzity Hradec Králové, FM VŠE
v praze se sídlem v Jindřichově Hradci, FME VUT Brno se sídlem ve Zlíně (nyní Univerzita
T. Bati), FSE UJEP v Ústí n/L., FE ZčU se sídlem v Chebu a v Plzni a FES Univerzity
Pardubice. V této souvislosti přijala závěry k ţádostem o prodlouţení akreditace některých
ekonomických fakult.
Zasedání AK se v roce 2000, podobně jako v letech předchozích, pravidelně účastnili
zástupci vedení MŠMT a zástupci Rady vysokých škol.
5. Jednání pracovních skupin v roce 2000
5.1. Jednání stálých pracovních skupin
Pracovní skupiny zvolily své místopředsedy a upravily své jednací řády. Na 5. zasedání
AK m.j. přijala tyto závěry:
1) Předsedové pracovních skupin AK připraví, případně upraví ve smyslu následujícího bodu
2 způsoby jednání svých skupin a předloţí je sekretariátu AK.
2) Aby nebyly ohroţeny termíny projednávání ţádostí, předsedové pracovních skupin AK
stanoví své místopředsedy, kteří je v době nepřítomnosti budou zastupovat.
3) Předsedové pracovních skupin AK zodpovídají za přípravu konkrétních vyjádření
příslušných skupin k ţádostem o udělení státních souhlasů a k ţádostem o akreditace. Tato
zdůvodnění musejí vycházet z příslušných ustanovení zákona o vysokých školách.
4) Lze-li očekávat negativní doporučení ze strany AK u ţádostí o akreditace vysokých škol,
zejména v případech, kdy se jedná o odstranitelné nedostatky ţádosti, předseda pracovní
skupiny projedná ţádost se zástupci ţadatele buď v plénu pracovní skupiny nebo sám za
přítomnosti místopředsedy, případně dalšího člena pracovní skupiny, a to v souladu se
schváleným způsobem jednání příslušné skupiny.
Pracovní skupina pro ekonomické obory uskutečnila ve dnech 18.-19.10. výjezdní
zasedání v prostorách zahradnické fakulty MZLU v Lednici, kde přijala závěry
k ekonomickým fakultám hodnoceným v roce 1998, u nichţ byly shledány závaţné
nedostatky (viz výše-závěry ze zasedání 07-00).
Minimální standardy pro akreditaci studijních programů neuniverzitních vysokých
škol přijaté pracovní skupinou pro ekonomické obory
Vzhledem k velkému počtu ţádostí o akreditaci neuniverzitních bakalářských studijních
programů v oblasti ekonomických disciplin, z nichţ mnohé jsou nedostatečně promyšlené a
personálně zajištěné, se pracovní skupina ekonomie Akreditační komise rozhodla aplikovat
minimální standardy. Úlohou těchto standardů není mechanické posouzení ţádostí a nahrazení
kvalitativního posuzování, mají však rozdělit předloţené ţádosti na ty, které jsou natolik
problematické, ţe neskýtají předpoklady pro kvalitní, dobře personálně zajištěné studijní
programy umoţňující výchovu odborně fundovaných absolventů. Ţádosti, které nesplňují
minimální standardy pracovní skupina ekonomie nedoporučuje k akreditaci a jiţ při jejich
projednávání nepostupuje obvyklým způsobem podle schváleného jednacího řádu. Pokud
ţádost minimální standardy splňuje, neznamená to automatické doporučení udělit takovému
studijnímu programu akreditaci. Pracovní skupina si nechá vypracovat odborné posudky a
projednává ţádost na svém zasedání, na něţ jsou přizváni navrhovatelé, kteří svůj záměr
představí a mohou reagovat na připomínky členů pracovní skupiny.
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Po diskusích přijala pracovní skupina pro ekonomii následující minimální standardy, které
jsou kvantifikovatelné a lze je u kaţdé ţádosti relativně snadno posoudit:
1. U neuniverzitních bakalářských studijních programů převažuje orientace na profesní
přípravu, ale předměty teoretického základu studijního programu musí tvořit minimálně 30%
celkové hodinové dotace
2. Neuniverzitní bakalářský studijní program musí být dobře personálně zajištěn. Jako
minimální standard lze akceptovat stav, kdy
1. minimální poč2.
et interních pracovníků odpovídá relaci maximálně 20
posluchač3. ů na jednoho pedagogického pracovníka v hlavním pracovním poměru s
min. rozsahem 70%, lépe však 100%
4. minimální poč5.
et pracovníků v hlavním pracovním poměru s vědeckou č6. i
pedagogickou hodností v základních oborech studijního programu dosahuje poč7.
tu 3 s minimální hodností CSc. č8. i Ph.D. (s požadavkem, aby v oboru
publikovali v recenzovaných odborných č9. asopisech příp. monografie a podíleli se
na vědeckovýzkumné č10. innosti v průběhu posledních 5 let, jinak se vědecká ani
pedagogická hodnost nezapoč11. ítává do minimálního poč12. tu pracovníků s
vědeckou a pedagogickou hodností zajišťujících studijní program).
Tento přístup má poněkud sníţit časové nároky spojené s projednáváním návrhů, které jsou
jiţ “na první pohled“ nekvalitní a u nichţ by pouţití obvyklého postupu vedlo s naprostou
jistotou ke stejným závěrům.
5.3. Jednání účelových pracovních skupin AK v roce 2000
Členové účelové pracovní skupiny pro evaluaci oboru „Radiologický asistent„
v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu v letním semestru r. 2001
navštíví ZSF JčU v době výuky a v době konání státních závěrečných zkoušek a na základě
této návštěvy připraví hodnotící zprávu.
6. Různé
Zahraniční aktivity členů AK
Na 5. zasedání byli pověřeni zastupováním AK v zahraničních aktivitách Milan Sojka
a Petr Kratochvíl.
Člen AK Pravoslav Stránský se zúčastnil zasedání NCFMEA (National Committee on
Foreign Medical Education and Accreditation) v březnu ve Washingtonu v souvislosti
s akreditací našich lékařských fakult v USA.
Člen AK prof. Vladimír Kučera a člen sekretariátu Ing. Šobra se zúčastnili ve dnech
4.-6.5. ve Vídni workshopu pořádaného rakouským ministerstvem školství na téma
Internationalization and Quality Assurance in European Higher Education.
Jiří Mareš byl pověřen na 4. zasedání AK, aby jednal se zástupcem slovenské
Akreditační komise v souvislosti s habilitačními a jmenovacími řízeními českých učitelů na
slovenských vysokých školách a opačně. Závěry z tohoto jednání viz zápis z 5. zasedání AK,
bod 7).
Tajemník AK a člen AK Petr Kratochvíl se zúčastnili česko-francouzského semináře o
evaluaci ve vysokém školství ve dnech 26.-27.10. v Praze, který pořádalo CSVŠ.
Místopředseda a tajemník AK se zúčastnili 18.-19.11. zasedání v Budapešti, kde byla
ustavena subsíť pro země střední a východní Evropy v rámci INQAAHE (International
Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) a dohodnuta vzájemná
spolupráce institucí v oblasti akreditace.
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adresa AK na Internetu
Zprávy o činnosti AK, stejně jako další informace (zápisy ze zasedání AK, zprávy o
hodnocení fakult apod.) jsou zveřejněny na adrese:
Chyba! Záloţka není definována..
V redukované podobě jsou informace o AK v anglické verzi dostupné na adrese: Chyba!
Záloţka není definována..
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