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Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001
1. Úvod
Činnost Akreditační komise (dále jen „AK“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 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
Sloţení AK se oproti předcházejícímu roku nezměnilo:
jméno a příjmení
pracoviště
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.
doc. 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
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.

funkční období

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
Fincom-Materna Communications, a.s.
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
a) jejichţ předseda je členem AK
biologie a ekologie
ekonomika
filologie a literární vědy
filozofie, teologie a religionistika

2

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
b) jejichţ předseda není členem AK
farmaceutické obory
fyzika
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 2001 se změnilo sloţení následujících pracovních skupin:
zasedání AK 01-01, 23.-24.1. - pro filozofii, teologii a religionistiku - členství ukončil doc.
Zdeněk Kratochvíl; pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii - členství ukončili prof.
Adolf Melezinek, prof. Jan Hora a prof. Jiří Hoskovec, novými členy se stali prof. PhDr.
Zdeněk Helus, DrSc. a doc. PhDr. Hana Kantorková, CSc.; pro sociologii a politologii novým členem se stal doc. PhDr. Libor Musil, PhD.
zasedání AK 04-01, 12.-13.6. - odstoupil předseda pracovní skupiny pro vojenské obory doc.
Ing. Vladimír Čech, CSc. a novým předsedou byl jmenován prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
zasedání AK 05-01, 30.-31.10. - pro politologii a sociologii - novým členem se stal Dr. Jan
Jirák; pro lékařské a zdravotnické obory - novou členkou se stala Mgr. Lenka Podzimková.
zasedání AK 06-01, 11.-12.12.- pro vojenské obory - nové sloţení: místopředseda: doc. Ing.
Dušan Vičar, CSc., prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc., prof. Ing. Zdeněk Malina, CSc., doc.
Ing. Miroslav Dřímal, CSc., doc. Ing. Rudolf Urban, CSc., Ing. Mgr. Zbyněk Ledvina, doc.
Ing. Zdeněk Křiţan, CSc.
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
2001 171
20
15
5
205

3. zasedání AK v roce 2001
3.1. Statistické údaje z jednání
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Zasedání AK
1. zasedání 23.-24.1.
2. zasedání 13.-14.3.
3. zasedání 24.-25.4.
4. zasedání 12..-13..6.
5. zasedání 11.-12.9.
6. zasedání 30.-31.10.
7. zasedání 11.-12.12.

místo
Tuchlovice
Třešť
Šťáhlavice
Velké Meziříčí
Kolín
Přímětice
Kostelec nad
Černými Lesy

Počet přítomných
členů AK
20
15
17
19
18
20
17

Ţádosti o udělení státního souhlasu
(doporučené ţádosti viz www.msmt.cz/cp1250/web/30/prehled.htm),
Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy bylo doposud předloţeno celkem 61 ţádostí,
z toho v roce 1999 16 ţádostí, v roce 2000 23 ţádosti a v roce 2001 22 ţádostí. Z těchto 61
ţádostí 7 poţadovalo vznik univerzitní vysoké školy, ostatní ţadatelé usilovali o neuniverzitní
vysokou školu. Akreditační komise doposud projednala 51 ţádostí, z nichţ 25 doporučila k
udělení státního souhlasu a k akreditaci příslušných studijních programů a 20 nedoporučila.
V průběhu projednávání stáhlo své ţádosti celkem 7 ţadatelů a 8 ţádostí je v různém stupni
projednávání.
Projednané ţádosti v roce 2001:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu:
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů se sídlem v Praze, (o.p.s.)
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů se sídlem v Praze, (o.p.s.)
Vysoká škola Karla Engliše se sídlem v Brně (a.s.)
Anglo-americký institut liberálních studií se sídlem v Praze (o.p.s.)
Vysoká škola ekonomických studií se sídlem v Ústí nad Labem (o.p.s.)
Vysoká škola J.A. Komenského se sídlem v Praze (o.s.)
University of New York in Prague (s.r.o.)
Vysoká škola Plzeň (o.p.s.)
Vysoká škola manaţérské ekonomiky a informatiky se sídlem v Praze (a.s.)
AK souhlasila pouze s akreditací studijního programu:
Vysoká škola psychosociálních studií se sídlem v Praze (s.r.o.) (opakovaná ţádost)
AK nesouhlasila s udělením státního souhlasu:
Vysoká škola psychosociálních studií se sídlem v Praze (s.r.o.)
Vysoká škola ekonomiky a informatiky se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.)
Vysoká škola ekonomických a právních specializací se sídlem v Praze (s.r.o.)
Europeon se sídlem v Českých Budějovicích (a.s.)
Vysoké učení Brno (a.s.)
Středočeský vysokoškolský institut se sídlem v Kladně (s.r.o.)
Institut evropských a regionálních studií se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.)
projednávání bylo přerušeno:
Mezinárodní baptistický teologický seminář se sídlem v Praze (a.s.)
celkový počet ţádostí v r.

22
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2001
počet ţádostí projednaných
18
AK
právní forma společnosti u
5/7/5/1
projednaných:
a.s./s.r.o./o.p.s./o.s.
souhlas/nesouhlas s udělením
9/7 +
stát. souhlasu
regionální zastoupení
Praha-10, jiţní Morava-2, jiţní Čechy-3, západní Čechy-1,
projednaných ţádostí
střední Čechy-1, severní Čechy-1
+projednávání jedné ţádosti je přerušeno; u jedné ţádosti AK souhlasila pouze s akreditací
studijního programu (viz výše)
Akreditace studijních programů projednaných v roce 2001
(viz www.msmt.cz/cp1250/skupina3/AkrK/data/akre_sp.htm)
ţádosti
doktorské
magisterské/navazující
bakalářské
mgr. 2-leté
veřejné VŠ
souhlas
nesouhlas
souhlas
nesouhlas
souhlas
nesouhlas
4
2
18
akreditace
74
100
75
prodlouţ.
akreditace
(návrh
(11)
(11)
(10)
omezení)+
1
1
státní VOŠ
podle §81
36
VŠ +
ústavy AV
podle §81
1
1
VŠ + jiné
vzdělávací
instituce
11
6
15
3
akred.
rozšíření
akredit. SP
o obory
+u některých programů AK současně s prodlouţením akreditace navrhla její omezení
soukr. VŠ
akreditace
akred.
rozšíření
akredit. SP
o obory

1

2
2

10
3

9

Bylo projednáno 10 ţádostí o akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení. 8 z nich
AK doporučila, 2 obory nedoporučila. Projednané akreditované obory moţno nalézt na
adrese:
www.msmt.cz/cp1250/skupina3/AkrK/komentar.htm.

5

3.2. Věcné údaje z jednání AK
Body „akreditace studijních programů“, „ţádosti o prodlouţení akreditace“ a „různé“ byly na
programu všech zasedání AK, bod „akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení“ na
prvních třech zasedáních a na 5. a 6. zasedání v roce 2001.
program zasedání 01-01:
ţádost o státní souhlas Vysoké školy psychosociálních studií v Praze, s.r.o.
Závěry:
AK m.j. nesouhlasila s udělením státního souhlasu výše jmenovanému ţadateli.
program zasedání 02-01:
ţádost o udělení státního souhlasu - VŠ Karla Engliše, Brno (a.s.);
zahraniční aktivity AK;
ţádost o udělení státního souhlasu - VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů, Praha
(o.p.s.);
výroční zpráva AK za rok 2000;
diskuse ke vzdělávání učitelů pro střední školy na pedagogických fakultách;
poţadavky AK ke 3.etapě reakreditací.
Závěry:
AK mimo jiné souhlasila s udělením státního souhlasu uvedeným ţadatelům.
Z diskuse ke vzdělávání učitelů pro střední školy na pedagogických fakultách:
zajištění kvalitní přípravy učitelů pro střední školy je na řadě PdF značně problematické;
v kaţdém oboru, pro který mají být učitelé připravováni, je potřeba stanovit určité
minimální standardy, bez jejichţ splnění nelze akreditaci doporučit;
jednotlivé ţádosti je potřeba posuzovat s přihlédnutím k reálným podmínkám jednotlivých
PdF neměla by být přijímána „plošná“ omezení akreditace;
studijní programy určené k přípravě učitelů pro střední školy v jednotlivých oborech jsou
PdF chápány jako do jisté míry prestiţní a pokud to umoţní podmínky na fakultách, měly
by být zachovány;
kaţdá PdF by se měla orientovat především na ty obory, pro které má odpovídající
materiální a personální zajištění a měla by soustředit své úsilí na jejich další rozvoj; PdF
nemohou obsáhnout celé spektrum oborů pro SŠ;
problematická zůstává dostupnost, příp. úroveň habilitačních a jmenovacích řízení pro
akademické pracovníky PdF;
některé PdF dodávaly poţadovaná doplnění k ţádostem jen velmi obtíţně a
v nedostatečné kvalitě; navíc mnohé prakticky nereagovaly na doporučení AK z let 1995 a
1998;
MŠMT by mělo mít vlastní koncepci přípravy učitelů.
AK projednala průvodní text a návrh poţadavků na ţádosti o prodlouţení akreditace
studijních
programů
zařazených
do
3.
etapy.
Jsou
vystaveny
na
www.msmt.cz/cp1250/web/33/Reakred-3.doc.
program zasedání 03-01:
Institut mezioborových studií Brno – akreditace podle § 81 zákona o VŠ
ţádost o státní souhlas VŠ ekonomiky a informatiky Č. Budějovice (s.r.o.)
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ţádost o státní souhlas Anglo-americký institut liberálních studií, Praha (o.p.s.)
ţádost o státní souhlas VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha (o.p.s.)
ţádost o státní souhlas VŠ J.A.Komenského v Praze (o.s.).
Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu Anglo-americkému institutu liberálních studií,
Praha (o.p.s.), VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha (o.p.s.) a VŠ J.A.Komenského
v Praze (o.s.) a nesouhlasila s udělením státního souhlasu VŠ ekonomiky a informatiky Č.
Budějovice (s.r.o.), stejně jako s ţádostí o akreditaci studijních programů Institutu
mezioborových studií Brno.
program zasedání 04-01:
ţádost o státní souhlas Praţské vysoké školy psychosociálních studií, (o.p.s.)
ţádost o státní souhlas Vysoké školy ekonomických a právních specializací v Praze,
(s.r.o.)
ţádost o státní souhlas Manaţerského centra v Ústí nad Labem.
Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu Vysoké škole ekonomických studií se sídlem
v Ústí nad Labem (o.p.s.) (ţadatelem je Manaţerské centrum v Ústí nad Labem), nesouhlasila
s udělením státního souhlasu Vysoké škole ekonomických a právních specializací v Praze,
(s.r.o.) a Praţské vysoké škole psychosociálních studií, (o.p.s.) (souhlasila však s akreditací
studijního programu).
program zasedání 05-01:
společná ţádost o akreditaci studijního programu podle § 81 zákona o VŠ Univerzity T.
Bati Zlín & Institutu mezioborových studií Brno
ţádost o státní souhlas University of New York in Prague (s.r.o.)
ţádost o zřízení Fakulty sportovních studií MU Brno
ţádost o státní souhlas Vysoké školy PaedDr. Ilony Mauritzové v Plzni (o.p.s.)
ţádost o státní souhlas Europeon České Budějovice (a.s.)
ţádost o státní souhlas Mezinárodní baptistický teologický seminář Praha (a.s.)
Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu Vysoké škole PaedDr. Ilony Mauritzové v Plzni
(o.p.s.) (nyní Vysoká škola Plzeň) a University of New York in Prague (s.r.o.), dále souhlasila
se zřízením Fakulty sportovních studií MU Brno, nesouhlasila s akreditací studijního
programu podle § 81 zákona o VŠ Univerzity T. Bati Zlín & Institutu mezioborových studií
Brno, s udělením státního souhlasu ţadateli Europeon České Budějovice (a.s.), pozastavila
projednávání ţádosti o státní souhlas Mezinárodního baptistického teologického semináře
Praha (a.s.) a vyţádala si doplnění ţádosti.
program zasedání 06-01:
ţádost o akreditaci VOŠ České Budějovice
ţádost o státní souhlas Vysokého učení Brno (a.s.)
jednání s představiteli slovenské Akreditační komise
ţádost o rozdělení stávající Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT Brno a o zřízení
Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a nové Fakulty informačních
technologií VUT Brno
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ţádost o státní souhlas Středočeského vysokoškolského institutu Kladno (s.r.o.).
Závěry:
AK nesouhlasila s udělením státního souhlasu Vysokému učení Brno (a.s.) a Středočeského
vysokoškolského institutu Kladno (s.r.o.), dále souhlasila s rozdělením stávající Fakulty
elektrotechniky a informatiky VUT Brno a se zřízením Fakulty elektrotechniky a
komunikačních technologií a nové Fakulty informačních technologií VUT Brno. AK rovněţ
souhlasila s akreditací bakalářského studijního programu Stavebnictví a nesouhlasila s
akreditací bakalářského studijního programu Ekonomika a management VOŠ České
Budějovice.
program zasedání 07-01:
ţádost o zřízení Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
ţádost o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice
ţádost o akreditaci bakalářského studijního programu podle § 81 v dohodě s vysokou
školou (VOŠ Písek & JčU Č. Budějovice)
hodnocení akreditovaných činností Katolické teologické fakulty UK Praha
ţádost o státní souhlas Vysoké školy manaţerské informatiky a ekonomiky Praha
akreditace studijních programů podle § 81 bez dohody s vysokou školou (VOŠ Čáslav &
Kutná Hora)
akreditace studijních programů podle § 81 v dohodě s vysokou školou (Univerzity
Pardubice & SZŠ a Vyšší zdravotnické školy Pardubice).
Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu Vysoké škole manaţerské informatiky a
ekonomiky Praha souhlasila se zřízením Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.
Dále souhlasila s akreditací bakalářských studijních programů podle § 81 zákona o VŠ
Univerzity Pardubice & SZŠ a Vyšší zdravotnické školy Pardubice. Nesouhlasila s udělením
státního souhlasu Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice a s akreditací
bakalářského studijního programu podle § 81 zákona o VŠ VOŠ Písek & JčU Č. Budějovice.
Přerušila projednávání ţádosti o akreditaci studijních programů podle § 81 bez dohody
s vysokou školou VOŠ Čáslav & Kutná Hora a vyţádala si doplnění této ţádosti.
Na ţádost pana ministra v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
AK posoudila zajištění akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na Katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy. Po obšírné diskusi za účasti zástupců Univerzity
Karlovy v Praze a Katolické teologické fakulty pak AK přijala tyto závěry:
Akreditační komise navrhuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy:
a) Podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách pozastavení akreditace
spočívající v zákazu konat státní zkoušky a přiznávat akademické tituly pro
magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie; forma studia
prezenční, standardní doba studia 5 let.
b) Podle § 85 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách odnětí akreditace pro
magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, studijní obor Náboženské
nauky; kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky.
c) Podle § 85 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách odnětí akreditace pro doktorský
studijní program Teologie, studijní obory Biblické vědy, Dogmatická teologie,
Fundamentální teologie, Liturgika, Morální teologie, Pastorální teologie,
Systematická teologie, pro doktorský studijní program Filozofie, studijní obor
Systematická filozofie, pro doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor
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Církevní historie a pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní
obor Kanonické právo; forma studia prezenční a kombinovaná.
Akreditační komise rovněž upozorňuje, že s ohledem na § 82 odst. 6 písm. b) zákona o
vysokých školách nebude v případě vydání rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy o odnětí akreditace podle výše uvedeného písmena c) splněna podmínka pro
platnost akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, neboť
nebude akreditován doktorský studijní program, v jehož rámci by se mohla na Katolické
teologické fakultě tato řízení uskutečňovat.
Zdůvodnění:
ad a)
Katolická teologická fakulta je součástí veřejné vysoké školy, studium však
není veřejně přístupné, studenti prezenčního studia jsou kandidáti kněžství.
Uskutečňování výše uvedeného studijního programu je založeno na povinných
přednáškách, neumožňuje rozvíjet samostatnou tvůrčí činnost studentů. Volitelné
semináře mají charakter pouze doplňkových předmětů, výuka není vysokoškolské
povahy. Personální zajištění studijního programu je nedostatečné. Na fakultě působí
pouze 7 habilitovaných akademických pracovníků, z toho pouze 4 teologové.
Nedostatečná je rovněž tvůrčí činnost akademických pracovníků Katolické teologické
fakulty. Většina těchto pracovníků nemá žádnou monografii, chybí studie
v recenzovaných časopisech a případná publikační činnost se soustřeďuje na články
zveřejňované v časopisech neodborné povahy. O nedostatečné vědecké a další tvůrčí
činnosti fakulty svědčí i fakt, že v posledních pěti letech nebylo uskutečněno žádné
habilitační nebo profesorské řízení.
ad b)
Na fakultě neexistuje žádné pracoviště, které by se věnovalo učitelskému
vzdělávání koncepčně i organizačně. Personální zajištění učitelské části studia je
naprosto nedostatečné. Obor pedagogika a navazující pedagogické praktikum
zajišťuje ThLic. v důchodovém věku (77 let), u něhož není doložena pedagogická
průprava, v oboru vůbec nepublikuje. Publikační činnost vyučujících v tomto
programu je (až na vzácné výjimky) malá a nesplňuje nároky na univerzitní pedagogy.
Koncepce studia nevyjadřuje specifiku učitelství pro střední školy. Jde v podstatě o
teologické studium s minimální dotací pedagogiky. Není jasné čím jiným se liší
příprava učitele náboženských nauk od přípravy teologa. Předmět pedagogika se
objevuje až ve třetím roce studia s nedostatečnou časovou dotací, absentují didaktické
disciplíny, absentuje poučení o fungování školské soustavy. Během studia zcela chybí
psychologické disciplíny. Je to překvapující nejen s ohledem na povahu studia
(učitelé by měli být poučeni o zvláštnostech jednání s dospívajícími), ale také proto,
že ve studijním plánu je zařazena psychoterapie, kterou nelze v žádném případě
vyučovat bez hlubších znalostí psychologie.
ad c)
Doktorské studijní programy jsou si obsahově velmi podobné a neposkytují
skutečnou specializaci. Jejich personální zabezpečení je stejné jako u magisterských
programů, školiteli jsou i nehabilitovaní pracovníci. Studijní obor Systematická
teologie studijního programu Teologie není navíc registrován ve Statutu Univerzity
Karlovy.
V případě studijního programu Teoretické právní vědy s oborem Kanonické právo
jsou ke studiu přijímáni pouze absolventi magisterského studijního programu
Teologie, nikoliv programu Právo a právní vědy. Výuka právních disciplín je
v minimálním rozsahu, dochází k „teologizaci“ vlastního právního studijního
programu. Oborová rada je personálně převážně totožná se školiteli a je v ní pouze
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jeden právník, který navíc vyučuje všechny právnické disciplíny včetně kanonického
práva i ústavního práva ČR. Ostatní učitelé působí v jiných oborech.
Obdobně ve studijním programu Historické vědy se studijním oborem Církevní
historie není podmínkou pro přijetí do tohoto programu absolvování magisterského
studijního programu zaměřeného na historii, ale opět jsou přijímáni absolventi
magisterského studijního programu Teologie. Studijní program je zaměřen na
teologii pouze s určitými dílčími předměty orientovanými na historii.
Totožné problémy, tj. přijímání absolventů magisterského studijního programu
Teologie do doktorského studia jsou také v doktorském studijním programu Filozofie,
studijního oboru Systematická filozofie. V oborové radě nepůsobí žádný habilitovaný
akademický pracovník odpovídajícího odborného zaměření, školitelé jsou
nehabilitovaní akademičtí pracovníci. V oboru chybí odborné specializované
předměty.
Zasedání AK se v roce 2001, podobně jako v předchozích letech, pravidelně účastnili
zástupci vedení MŠMT a zástupci Rady vysokých škol.
5. Jednání pracovních skupin v roce 2001
5.1. Jednání stálých pracovních skupin
Stálé pracovní skupiny vykonávaly svou činnost podle přijatých způsobů jednání a scházely
se na pravidelných zasedáních.
Pracovní skupina pro hodnocení neuniverzitních vysokých škol začala připravovat
podkladové materiály pro hodnocení vybraných soukromých vysokých škol.
5.2. Jednání účelových pracovních skupin AK v roce 2001
Na zasedání 03-01 AK schválila sloţení účelové pracovní skupiny pro hodnocení ţádostí o
prodlouţení akreditace stavebních fakult, HGF VŠB-TU v Ostravě a stavebních oborů na
ostatních fakultách ve sloţení: doc. Ing. Alois Materna, CSc., doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
a prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc.
6. Různé
Zahraniční aktivity AK
Jiří Mareš poţádal děkana Fakulty tělesné výchovy Univerzity Komenského v Bratislavě o
jmenování posuzujících k ţádostem o prodlouţení akreditace fakult tělesné výchovy v Praze a
v Olomouci. Děkan jeho ţádosti vyhověl a jmenoval 2 zástupce pro praţskou a 2 pro
olomouckou ţádost.
Člen AK Pravoslav Stránský se zúčastnil zasedání NCFMEA (National Committee on
Foreign Medical Education and Accreditation) 9. 3. ve Washingtonu v souvislosti s akreditací
našich lékařských fakult v USA.
Milan Sojka a Václav Vinš se zúčastnili praţského summitu ministrů školství ve dnech 18. a
19. května. O své účasti informovali AK na následujícím zasedání.
Milan Sojka se zúčastnil jednání ENQA (European Network for Quality Assurance) v Bruselu
dne 22.května, o závěrech rovněţ informoval AK na následujícím zasedání.
Milan Sojka a Václav Vinš se zúčastnili 10.-14.10. zasedání CEE (Central and Eastern Europe
Network) v Krakově. Tato síť se osamostatnila v rámci INQAAHE (International Network for
Quality Assurance Agencies in Higher Education). Příští zasedání se uskuteční v Praze ve
dnech 18.-20.10. 2002. Estonsko rovněţ poţádalo o vyslání odborníků z ČR, kteří by se
zúčastnili evaluačních řízení pro vybrané obory na jaře 2002.
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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:
http://www.msmt.cz/cp1250/info/sql/web/informace.asp?kods=33++.
V redukované podobě jsou informace o AK v anglické verzi dostupné na adrese:
http://www.msmt.cz/cp1250/info/sql/web/informace.asp?kods=34++.
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