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Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2004
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.
Upravený Statut Akreditační komise byl schválen Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28.
července 2004.Změny Statutu zjednodušují postup při tzv. „institucionálním“ hodnocení,
které je zaměřeno především na fakulty univerzitních vysokých škol a na neuniverzitní
vysoké školy, zavádí pojem hodnocení akreditovaných činností, tj. se zaměřením především
na hodnocení uskutečňování konkrétních studijních programů, kde bylo upozorněno na
nedostatky, dále zavádí moţnost výjimečného projednání jednotlivých ţádostí (v případě, ţe
hrozí nedodrţení zákonem stanovených lhůt) distanční elektronickou formou, a konečně
sjednocuje způsob hlasování v Akreditační komisi.
2. Sloţení AK a jejích pracovních skupin
Sloţení AK
Sloţení AK se v roce 2004 oproti předcházejícímu roku změnilo následujícím způsobem (viz
http://www.msmt.cz/files/htm/akrknz.htm):
členství v AK k 31. 8. 2004 ukončili Ing. Vlastimil Juppa, PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., prof.
PhDr. Petr Fiala, Ph.D., Ing. Petr Richter, prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
Na druhé, šestileté funkční období byli usnesením vlády ČR č. 508 k 1. 9. 2004 jmenováni
předseda prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. a místopředseda prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
Nově byli tímtéţ usnesením jmenováni:
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
prof. RNDr. František Sehnal, CSc., Entomologický ústav AV ČR
prof. Vladimír Tichý, CSc., Hudební fakulta AMU v Praze.
Počet stálých pracovních skupin AK zůstal v roce 2004 beze změn, stejně jako jejich
názvy (viz http://www.msmt.cz/files/htm/pracskupAK2.htm)
V roce 2004 se změnilo sloţení následujících pracovních skupin:
Na zasedání AK 04-04 4.-5. října byly v souvislosti se jmenováním nových členů AK nově
jmenovány tyto pracovní skupiny:
biologie a ekologie
předseda prof. RNDr. František Sehnal, CSc., ENTÚ AV ČR Č. Budějovice
doc. RNDr. Martin Braniš, CSc., PřF UK v Praze (místopředseda)
doc. Ing. Petr Dvořák, CSc., MZLU Brno + ÚEM AV ČR
doc. RNDr. Jitka Forstová, DrSc., PřF UK v Praze
doc. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc., PřF UK v Praze
doc. MVDr. Břetislav Koudela, CSc., FVL VFU Brno
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., PřF UP Olomouc
prof. RNDr. Frantisek Marec, CSc., ENTÚ AV ČR Č. Budějovice
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doc. Mgr. Marek Šebela, Dr., PřF UP Olomouc
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., LF ČZU Praha
RNDr. Martin Pospíšek, PhD., PřF UK v Praze
doc. RNDr. Jaroslav Spíţek, DrSc., MBÚ AV ČR Praha
hdoc. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc., BFÚ AV ČR Brno
doc. RNDr. Miloš Macholán, CSc., ÚŢFG AV ČR Brno
sociální vědy
předsedkyně prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., FMV VŠE Praha
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., FF UK Praha
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc., PrF UP Olomouc
doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, CSc., FSV UK Praha
doc. PhDr. Jan Jirák, CSc., FSV UK Praha
doc. PhDr. Jiří Kabele, FSV UK Praha
prof. PhDr. Jan Keller, CSc., ZSF OU Ostrava
doc. PhDr. Jiří Kunc, CSc., FF UK Praha
doc. PhDr. Oldřich Matoušek, FF UK Praha.
prof. PhDr. Ivo Moţný, CSc., FSS MU Brno
doc. PhDr. Libor Musil, CSc., FSS MU Brno
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., SÚ AV ČR
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, PhD., FSS MU Brno.
umění a uměnovědy
předseda prof. Mg.A. Vladimír Tichý, CSc., HAMU Praha
prof. Miloš Horanský, DAMU Praha
prof. PhDr. Mojmír Horyna, FF UK Praha
doc. PhDr. Galina Kopaněva, CSc., FF UK Praha
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., AVU Praha
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
prof. Ing. Arch. Ladislav Lábus, FA ČVUT Praha
prof. Ing. Arch. Miroslav Masák, FA VUT Brno
prof. Mg.A. Zoja Mikotová, DF JAMU Brno
prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc., FF UP Olomouc
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., FF MU Brno
doc. Mg.A. Noemi Zárubová, HAMU Praha
veterinární medicína
předseda prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc., FVL VFU Brno
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., ÚŢFG AV ČR Liběchov
prof. MVDr. Karel Hruška, CSc., VÚVEL Brno
prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc., AF MZLU Brno
neuniverzitní vysoké školy
předseda Ing. Petr Richter, VOŠ Čáslav
Další členové byli jmenováni na zasedání 05-04:
doc. Ing. Václav Vinš, CSc., MŠMT ČR, tajemník AK
prof. Dr. Ing. Jiří Sobota, člen AK
doc.Mgr.Ing. Karel Chadt, CSc., člen AK
PaedDr. Irena Dolejší, CSc., VŠJAK Praha
Ing. Věra Mulačová, VOŠ České Budějovice
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Ing. Ludmila Kozubíková, Ph.D., VOŠE Zlín
Změny v dalších pracovních skupinách:
(Převáţně z důvodu schválení nového Statutu AK, v němţ se v čl. 9 odst. 5 uvádí, ţe členem
pracovní skupiny nemůţe být rektor, prorektor, děkan nebo ředitel instituce.)
ekonomické obory
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. PEF MZLU Brno
Členství ukončili prof. Urban, prof. Stávková, prof. Hron.
filologie a literární vědy
Členství ukončila doc. Mrhačová, skupina byla doplněna na zasedání AK 05-04:
doc. PhDr. J. Radimská, Dr., PdF JčU
Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., FF OU
fyzika
předseda prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc., MFF UK Praha
doc. RNDr. Jiří. Langer, CSc., MFF UK Praha
RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc., FÚ AV ČR Praha
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., PřF MU Brno
prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc., PdF TU Liberec
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., PřF UP Olomouc
prof. RNDr. Jiří Tolar, DrSc., FJFI ČVUT Praha
geografie
Členství ukončil doc. Šindler, skupina byla doplněna na zasedání AK 05-04:
doc. Ing. Lena Halounová, CSc., FSV ČVUT Praha
doc.Ing. Václav Rapant, CSc., HGF VŠB TU Ostrava
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., PřF UP Olomouc
doc. RNDr. Vít Voţenílek,CSc., PřF PU Olomouc
doc. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., PřF UK Praha
doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., PedF UJEP
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc., FSV ČVUT Praha
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, PřF OU Ostrava
historie
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., EÚ AV ČR Praha
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., FSV UK Praha
doc. PhDr. Vít Vlnas, PdF UK Praha
Členství ukončili prof. Čornej, prof. Bůţek, doc. Budil, doc. Barteček.
lékařství a zdravotnictví
předseda prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., FVZ UO Hradec Králové (místopředseda)
podskupina lékařství
prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., 3. LF UK Praha
prof. MUDr. Jiří Mačák, CSc., LF MU Brno
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF UK Hradec Králové, člen AK
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., FGÚ AV ČR Praha
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prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., LF UP Olomouc
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. LF UK Praha
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., LF MU Brno
prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., 2. LF UK Praha
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., LF UK Plzeň
Členství ukončil doc. Blaţek.
podskupina zdravotnictví
doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc., FTSV UK Praha
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., LF UK Hradec Králové
prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc., ZSF OU Ostrava
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., FTK UP Olomouc
Členství ukončil prof. Velemínský.
matematika a informatika
prof. Dr. Jan Krajíček, DrSc., MÚ AV ČR Praha
prof. Ing. František Plášil, DrSc., MFF UK Praha
Členství ukončili prof. Smítal a prof. Wiedermann.
pedagogika, psychologie a kinantropologie
PhDr. Tomáš Urbánek, PhD., PSÚ AV ČR
doc.PhDr. Isabella Pavelková, CSc., PdF UK Praha
Členství ukončili doc. Čermák a doc. Štech.
technické obory
předseda prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., FEL ČVUT Praha
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., FSI VUT Brno
prof. Dr. Ing. Jiří Sobota, Fachhochschule Wiesbaden
prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc., FMMI VŠB-TU Ostrava
doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., Škoda Auto Mladá Boleslav
(členové AK)
Členství ukončil doc. Materna, skupina byla doplněna na zasedání AK 05-04:
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FEM UO Brno
prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., StavF ČVUT.
vojenské obory
doc. Ing. Petr Hajna, CSc, FEM UO Brno
prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., FT UTB Zlín
doc. Ing. Miroslav Rousek, CSc, FLD MZLU Brno
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., LF UK Hradec Králové
Členství ukončili prof. Golián, doc. Křiţan, doc. Zemánek, doc. Přikryl.
zemědělství, lesnictví a potravinářství
prof. MVDr. Ing. Pavel Jelínek, DrSc., AF MZLU Brno
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., AF ČZU Praha
Ing. Jaromír Kubát, CSc., VÚRV Praha
Členství ukončili prof. Procházka, prof. Kozák, doc. Vrkoč.
chemie:
Členství ukončil prof. Pačes.
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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
2002 166
21
15
6
208
2003 172
21
13
6
206
2004 176
21
14
5
211

3. zasedání AK v roce 2004
3.1. Statistické údaje z jednání
Zasedání AK
1. zasedání 10.-11.2.
2. zasedání 6.-7.4.
3. zasedání 15.-16.6.
4. zasedání 5.-6.10.
5. zasedání 30.11.-1.12.

místo
Pelhřimov
Pelhřimov
Blansko
Medlov
Konopiště

Počet přítomných
členů AK
17
19
19
17
20

Ţádosti o udělení státního souhlasu
(doporučené ţádosti viz
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=101566&CAI=2432).
Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy bylo od přijetí zákona o vysokých školách
z roku 1998 do konce roku 2004 předloţeno celkem 98 ţádostí. Z těchto 98 ţádostí 8
poţadovalo vznik univerzitní vysoké školy, ostatní ţadatelé usilovali o neuniverzitní vysokou
školu. Akreditační komise ke konci kalendářního roku projednala 94 ţádosti, z nichţ 38
doporučila k udělení státního souhlasu a k akreditaci poţadovaných studijních programů a 33
nedoporučila. V průběhu projednávání stáhlo své ţádosti celkem 22 ţadatelů a 5 ţádostí bylo
na konci roku 2004 v různém stupni projednávání.
Projednané ţádosti v roce 2004:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu:
Newton College se sídlem v Brně (s.r.o.) (2. ţádost)
Vysoká škola logistiky Přerov (o.p.s.) (3. ţádost)
Vysoká škola zdravotní Praha (o.p.s.)
Brno International Business School (a.s.)
AK nesouhlasila s udělením státního souhlasu:
EUROPEON se sídlem v Českých Budějovicích (a.s.) (4. ţádost)
Vysoká škola obchodní a hotelová se sídlem v Brně (s.r.o.)
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6
počet podaných ţádostí v
daném roce
6
počet ţádostí projednaných
AK (včetně podaných
v předchozím roce)
2/2/2
právní forma společnosti u
projednaných:
a.s./s.r.o./o.p.s./
4/2
souhlas/nesouhlas s
udělením stát. souhlasu
Praha-1, Brněnský kraj-3, Olomoucký kraj-1, Budějovický
regionální zastoupení
kraj-1.
projednaných ţádostí
Akreditace studijních programů a oborů projednaných v roce 2004
(viz http://www.msmt.cz/files/ASP/vv/Jaza.asp)
ţádosti
obory doktorských SP
obory magisterských/ obory bakalářských SP
navazujících
magisterských SP
VŠ
souhlas
nesouhlas
souhlas
nesouhlas
souhlas
nesouhlas
20
1
4/53
0/5
79
20
akreditace
prodlouţ.
7
0
98/41
0/0
83
0
akreditace
rozšíření
15
0
33/43
1/0
77
13
akreditace
+návrh
omezení
4
28/3
15
akreditace
VOŠ &VŠ
9
0
podle §81
VŠ &
ústavy AV
22
0
podle §81
+u některých oborů AK současně s prodlouţením akreditace navrhla její omezení.
Bylo projednáno 46 ţádostí o akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení. (viz
http://www.msmt.cz/files/habilitace.htm)
hab. řízení
prof. řízení
Celkem
24
19
doporučeno
43
7
z toho na 4 roky 10
17
12
na 8 let 14
26
1
2
nedoporučeno
3
3.2. Věcné údaje z jednání AK
Body „akreditace studijních programů“, „ţádosti o prodlouţení akreditace“, „akreditace oborů
habilitačního a jmenovacího řízení“ a „různé“ byly na programu všech zasedání AK v roce
2004 (viz http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2985).
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Z programu zasedání 01-04:
ţádost o státní souhlas EUROPEON Hluboká n. Vltavou (a.s.)
ţádost o státní souhlas Vysoké školy logistiky Přerov (o.p.s.)
hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
Praha (o.p.s)
ţádost o akreditaci magisterského studia na Vysoké škole Jana Ámose Komenského
(s.r.o.) Praha
ţádost o státní souhlas NEWTON College Brno (a.s.)
Závěry:
AK m.j. nesouhlasila s udělením státního souhlasu soukromým vysokým školám Europeon
Hluboká n. Vltavou a NEWTON College Brno, souhlasila s udělením státního souhlasu
Vysoké škole logistiky Přerov, dále s akreditací magisterského studijního programu na VŠ
J.A.Komenského Praha.
Závěry z hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy mezinárodních a veřejných
vztahů Praha (o.p.s):
AK dospěla na základě prostudování předložených materiálů a s ohledem na výsledky
návštěvy k závěru, že VŠMVV plní podmínky spojené s akreditací jejího studijního
programu a obou akreditovaných oborů.
AK považuje za nutné, aby byla do podání žádosti o reakreditaci stávajícího studijního
programu (popř. o akreditaci nových činností) zlepšena personální situace tak, aby
vytvářela reálnou perspektivu zajištění akreditovaných činností kvalifikovanými
pedagogy v hlavní pracovním poměru po celou dobu platnosti akreditace a
umožňovala další rozvoj školy.
Stejně tak považuje AK za nezbytné, aby byla vybudována knihovna s odpovídajícím
vybavením, která bude v dostatečné míře přístupná studentům.
AK dále doporučuje věnovat větší pozornost přípravě odpovídajících studijních
materiálů a vytvořit prostor a motivační prostředí pro tvůrčí práci a kvalifikační růst
akademických pracovníků v hlavní pracovním poměru.
Z programu zasedání 02-04:
hodnocení činnosti Literární Akademie J. Škvoreckého Praha
hodnocení akreditovaných činností – Středočeský vysokoškolský institut Kladno
ţádost ministra obrany v souvislosti s připravovanou Univerzitou obrany státu.
Závěry:
AK mimo jiné souhlasila se ţádostí ministra obrany v souvislosti s připravovanou Univerzitou
obrany o zrušení Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně a o zřízení Fakulty
vojenského zdravotnictví Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci
Králové.
Přijaté závěry a doporučení k hodnocení Literární akademie J. Škvoreckého:
Souhrnně lze konstatovat, že Literární akademie vcelku naplnila přísliby uvedené v žádosti o
udělení státního souhlasu a o akreditaci studijního programu. Přes značnou obměnu
pedagogů udržela v průměru – na počátku deklarovanou – úroveň personálního zajištění a u
většiny oborů i jejich obsahovou náplň.. Doporučení:
1. Připravit žádost o akreditaci strukturovaného studijního programu ve smyslu
novely zákona o VŠ, která nečleněný magisterský program připouští jen ve
výjimečných zdůvodněných případech (čl.5, zákona č.147/2001 Sb). Vzhledem
k typu studijního programu neshledává AK důvod pro udělení takové výjimky.
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2. V rámci přípravy strukturovaného programu zvážit členění programu na obory
a jejich profilaci. AK za nejvhodnější variantu považuje kombinaci jednoho
společného bakalářského programu a většího počtu specializovaných oborů
v navazujícím magisterském stupni; taková varianta by odpovídala velkému
počtu společných předmětů v rámci celého programu a na druhé straně
umožňovala specializaci studentů v oborech NMgr. studia.
3. Zvyšovat podíl pedagogů v HPP, což by mj. umožnilo i lépe rozložit jejich zátěž
administrativně organizačními úkoly.
4. Zvyšovat kvalifikaci pedagogů (habilitace, PhD.), zejména těch, kteří vyučují
teoretické předměty. Vypracovat perspektivu personálního zajištění výuky po
odchodu stávajících pracovníků v důchodovém věku.
5. Posílit personální zajištění studijního oboru „Interaktivní média“.
6. V předstihu věnovat velkou péči přípravě státních závěrečných zkoušek
v magisterském programu (v souladu s platnou akreditací) i nabídce témat
závěrečných prací, jež musí odpovídat úrovni magisterského stupně studia.
7. Ve smyslu paragrafu 85, odst.1 zákona 111/1998 Sb. o VŠ AK žádá redukovat
počet studentů s individuálním studijním plánem, který nelze zaměňovat za
(neakreditovanou) kombinovanou formu studia, a podat o tom zprávu
k 1.10.2004. AK upozorňuje, že je nutné dodržovat podmínky akreditace, která
byla studijnímu programu udělena pouze pro prezenční formu studia.
AK žádá, aby LA předložila zprávu, jak se s uvedenými doporučeními vyrovnala, do 12
měsíců (s výjimkou bodu 7), pokud dříve nebude předložena žádost o akreditaci
strukturovaného studijního programu.
Závěry a doporučení z hodnocení akreditovaných činností Středočeského
vysokoškolského institutu Kladno:
1. SVI v současné době neplní podmínky spojené s akreditací jejího studijního
programu. Závažným problémem je personální zajištění výuky. Personální
zabezpečení SVI nesplňuje v současné době minimálním standardy požadované AK
pro tento typ studijních programů.
2. Požadavkům zákona o vysokých školách neodpovídá ani tvůrčí a odborná činnost
SVI.
3. Potřebám bakalářského studia nevyhovuje ani skladba a omezenost knihovních
fondů.
4. Vzhledem ke zjištěným závažným nedostatkům při zajišťování akreditovaných
činností SVI Kladno navrhuje AK omezení akreditace u bakalářského studijního
programu „Ekonomika a management“ se studijními obory „Ekonomika a
management obchodu“, „Marketing“, „Podniková ekonomika a management“
uskutečňovanému SVI.
5. AK požaduje, aby SVI do 31. 12. 2004 předložil zprávu o nápravě zjištěných
nedostatků.
Z programu zasedání 03-04:
udělení akreditace NMgr. studijního programu pro Soukromou vysokou školu
ekonomických studií Praha
ţádost UP Olomouc o zrušení omezení akreditace pro Mgr. studijní program na Právnické
fakultě
ţádost o udělení akreditace a státního souhlasu pro Vysokou školu zdravotnickou, o.p.s.
hodnocení činnosti Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.
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Závěry:
AK mj. souhlasila s udělením státního souhlasu pro Vysokou školu zdravotnickou v Praze,
souhlasila se zrušením omezení akreditace pro Mgr. program Právo na Právnické fakultě UP
Olomouc, nesouhlasila s akreditací NMgr. studijního programu pro Soukromou vysokou
školu ekonomických studií Praha.
Přijaté závěry a doporučení k hodnocení činnosti Národohospodářské fakulty VŠE v Praze:
1. Doporučení k bakalářským a magisterským studijním programům:
zvážit strukturu vzorového studijního plánu (dále jen „SP“), možnosti volby teoretických
předmětů, zvýšit počet předmětů (cvičení) formujících dovednosti studentů bakalářského
studia pro praxi
na základě jasně stanoveného cíle SP určit nosné předměty, zvýšit jejich hodinovou dotaci
a rozšířit jejich výuku o cvičení a semináře
vzhledem k deklarovanému cíli, přechodu na strukturované studium, provést inovaci
stávajících profilů studijních oborů odpovídajících záměrům změn v přípravě studentů jak
v bakalářských, tak magisterských studiích
zvážit úpravu kreditního systému na základě studijního zatížení předmětů v daném SP,
resp. oboru
oživit činnost akreditační komise VŠE v Praze a docílit předmětovou návaznost
odpovídající systému strukturovaného studia
stanovit pravidla pro obsahovou strukturu diplomových prací.
2. Doporučení k doktorským studijním programům:
témata disertačních prací a příslušné školitele schvalovat ve vědecké radě Fakulty
národohospodářské VŠE v Praze
docílit zlepšení kvality a cílů disertačních prací
dbát na původnost výsledků disertačních prací a na kvalitu jejich uveřejňování
přepracovat profily absolventů doktorského studia
projednat ukončení doktorských studií, které započaly v letech 1997 a 1998 a nejsou
dosud ukončeny (vnitřní předpis – ukončení doby studia do 5-ti let)
z řad školitelů ukončili pracovní poměr 4 prof. a 4 doc.; je nutno projednat zabezpečení
nebo náhrady jimi vedených doktorských prací
zkontrolovat dokumentaci u ukončených doktorských studií, zejména v oblasti
oponentských posudků, které ve zjištěných případech nebyly doloženy.
3. Doporučení k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem:
zvážit porovnání úrovně publikační aktivity a úrovně habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem pro studijní programy obsahující obory z ekonomické oblasti
vytvořit srovnatelná kritéria v rámci těchto oborů
vytipovat respektované zahraniční časopisy a počet článků v nich, jako základní kritérium
k prokázání vědecké kvalifikace pracovníků, kteří usilují o habilitační řízení nebo o řízení
ke jmenování profesorem.
4. Doporučení k vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti:
v souladu s řešením výzkumných záměrů Fakulty národohospodářské VŠE v Praze
zkvalitnit publikační činnost akademických pracovníků Fakulty národohospodářské VŠE v
Praze
vytvořit systém hodnocení akademických pracovníků, který by obsahoval kromě jiných
kritérií i rozsah a kvalitu jejich publikací a grantové úspěšnosti.
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AK žádá, aby Fakulta národohospodářská VŠE v Praze předložila zprávu, jak se s uvedenými
doporučeními vyrovnala, do 12 měsíců, pokud dříve nebude předložena žádost o reakreditaci
uskutečňovaných studijních programů.
Z programu zasedání 04-04:
určení typu Vysoké školy polytechnické Jihlava a Univerzity obrany Brno
ţádost o státní souhlas Vysoké školy obchodní a hotelové Brno
studium na pobočkách a jiných dislokovaných pracovištích vysokých škol
hodnocení akreditovaných činností Praţského technologického institutu Praha
ţádost o státní souhlas Brno International Business School
plnění doporučení a závěrů AK z hodnocení Evropského polytechnického institutu
Kunovice.
Závěry:
AK určila typ vysoké školy Vysoké školy polytechnické Jihlava jako neuniverzitní a u
Univerzity obrany Brno jako univerzitní. Dále nesouhlasila s udělením státního souhlasu
Vysoké škole obchodní a hotelové Brno, souhlasila s jeho udělením pro Brno International
Business School.
Jednotliví členové AK obdrţeli k dalšímu zpracování informace o studiu na pobočkách a
jiných dislokovaných pracovištích vysokých škol.
Závěry ke studiu na pobočkách:
1. dotazníky pro hodnocení akreditovaných činností vysokých škol nebo fakult a činností
vysokých škol budou rozšířeny o problematiku poboček nebo jiných forem
dislokovaných pracovišť.
2. dále budou dotazníky pro hodnocení rozšířeny o otázky na nostrifikace
vysokoškolského vzdělání ze zahraničních vysokých škol.
3. AK zahájí jednání se slovenskou AK k problematice poboček českých VŠ na Slovensku
a poboček slovenských VŠ v Česku.
Závěry z hodnocení akreditovaných činností PTI Praha :
1. PTI neplní podmínky spojené s akreditací jejího studijního programu. Nejzávažnějším
problémem je personální zajištění výuky. Personální zabezpečení PTI nesplňuje
minimální standardy požadované AK, tzn. aby předměty teoretického základu
bakalářského programu byly zabezpečeny převážně akademickými pracovníky
s pracovním poměrem na vysoké škole minimálně v rozsahu 0,7. Tento nedostatek
neumožňuje vytvořit vysokoškolské prostředí s každodenním kontaktem vyučujících se
studenty. Nevyhovující je i současná věková skladba pedagogických pracovníků, takže
studijní program není personálně zajištěn na standardní dobu studia.
2. S absencí personálního zajištění pracovníky v hlavním pracovním poměru
v požadovaném rozsahu alespoň 0,7 souvisí i nedostatečná vlastní výzkumná a tvůrčí
činnost PTI. Vykazovaná činnost je vyučujícími uskutečňována převážně na
pracovištích, kde jsou zaměstnáni v hlavním pracovním poměru.
3. PTI vzhledem k zaměření na problematiku životního prostředí nemá doposud vlastní
specializované laboratoře pro výuku odborných předmětů, jejichž povaha takové
vybavení vyžaduje. Tento nedostatek neřeší ani každoroční týdenní pronájem těchto
kapacit od VŠB-TU Ostrava.
4. Nedostatečná je i skladba a omezenost knihovních fondů vlastní knihovny vysoké
školy.
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Vzhledem ke zjištěným závažným nedostatkům při zajišťování akreditovaných činností PTI
Praha AK doporučuje omezení akreditace bakalářského studijního programu „Inženýrská
ekologie“ se studijními obory „Ochrana životního prostředí“, „Doprava a životní
prostředí“ a „Stavebnictví a životní prostředí“, uskutečňovaného PTI Praha.
Závěry ke kontrolní zprávě předložené EPI Kunovice v roce 2004:
1. EPI v zásadě plní podmínky spojené s akreditací.
2. AK vstoupí v jednání se slovenskou AK v souvislosti s magisterským studijním
programem, který je na EPI uskutečňován jako na pobočce slovenské
vysoké školy.
Z programu zasedání 05-04:
hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Fakulty informatiky a
managementu UHK Hradec Králové
SUPŠ a VOŠ Turnov & VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie – akreditace
podle § 81
ţádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Akademie
STING Brno
hodnocení akreditovaných činností VŠMIE Praha.
Závěry:
AK mimo jiné souhlasila s akreditací podle § 81 SUPŠ a VOŠ Turnov & VŠCHT v Praze,
Fakulta chemické technologie, nesouhlasila s akreditací navazujícího magisterského
studijního programu Akademie STING Brno.
Závěry a doporučení pro Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové:
AK dospěla k závěru, že Fakulta informatiky a managementu prošla od hodnocení
v roce 1999 pozitivním vývojem a ve většině hodnocených oblastí dokázala během
uplynulého obdobní vyřešit řadu problémů, které provázely její počáteční vývoj. Toto
konstatování se týká vzdělávací i vědecké-výzkumné činnosti. K pozitivnímu vývoji
došlo i v oblasti personálního zajištění, i když v této oblasti existují na fakultě i nadále
značné problémy, o nichž svědčí relace 120 posluchačů na profesora a docenta
v hlavním pracovním poměru. Fakulta informatiky a managementu plní na adekvátní
úrovni cíle, které se stanovila, a plní i podmínky spojené s akreditací oborů, které jsou
na fakultě pěstovány.
Při celkovém hodnocení silných a slabých stránek činnosti Fakulta informatiky a
managementu dospěla AK k následujícím doporučením vedení univerzity a fakulty:
1. Pokračovat ve zkvalitňování pedagogického sboru fakulty s ohledem na strategické
cíle, které si v oblasti rozvoje vzdělávacích činností Fakulta informatiky a
managementu klade i s ohledem na příliš vysoký počet studentů na profesora a
docenta.
2. Profil absolventů oborů pěstovaných na fakultě doplnit o konkrétní specifikaci
pracovních pozic, na nichž se jejich absolventi mohou uplatnit.
3. Usilovat o další zkvalitnění a rovnoměrnější rozložení vědecko-výzkumné a
publikační činnosti na fakultě (zvýšit podíl publikací v časopisech s „impact“
faktorem a monografií).
4. Systém zajišťování kvality doplnit o externí posuzování kvality vyučovaných
předmětů a zvážit, zda v systému zpětné vazby nepřejít k praxi, kdy se všichni
studenti mohou každý semestr vyjadřovat ke kvalitě všech studijních předmětů.
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Závěry a doporučení pro Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice:
AK dospěla k závěru, že Fakulta ekonomicko-správní prošla od hodnocení v roce 1999
pozitivním vývojem a ve většině hodnocených oblastí dokázala během uplynulého
pětiletého období napravit zjištěné nedostatky. Toto konstatování s týká vzdělávací i
vědecko-výzkumné činnosti. K pozitivnímu vývoji došlo i v oblasti personálního
zajištění, i když v této oblasti existují na fakultě i nadále určité problémy. Fakulta
ekonomicko-správní plní na adekvátní úrovni cíle, které si stanovila, a plní i podmínky
spojené s akreditací oborů, které jsou na fakultě pěstovány.
Při celkovém hodnocení silných a slabých stránek činnosti Fakulty ekonomickosprávní dospěla AK k následujícím doporučením vedení univerzity a fakulty:
1. Pokračovat ve zkvalitňování akademického sboru fakulty s ohledem na strategické
cíle, které si v oblasti rozvoje vzdělávacích činností Fakulta ekonomicko-správní
klade i s ohledem na příliš vysoký počet studentů na profesora a docenta a
s ohledem na potřebu postupně nahrazovat profesory a docenty, kteří budou
odcházet na odpočinek mladými perspektivními pracovníky s vědeckopedagogickými hodnostmi. Zvláštní pozornost si v tomto ohledu vyžaduje situace
na Ústavu veřejné správy a práva.
2. Usilovat o další zkvalitnění a rovnoměrnější rozložení vědecko-výzkumné a
publikační činnosti na fakultě (zvýšit podíl publikací v časopisech s „impact“
faktorem a monografií).
3. Vytvořit pobídkový systém, který by vedl studenty ke studiu alespoň dvou cizích
jazyků, v nichž by byli schopni komunikovat ústně i písemně.
4. Systém zajišťování kvality doplnit o externí posuzování kvality vyučovaných
předmětů a v systému zpětné vazby přejít k praxi, kdy se všichni studenti mohou
každý semestr vyjadřovat ke kvalitě všech studijních předmětů.
5. Studijní plány v bakalářském i magisterském studiu by bylo v budoucnu třeba
vypracovávat s ohledem na lepší logickou návaznost jednotlivých předmětů
z oblasti právních disciplin.
Závěry a doporučení z hodnocení VŠMIE Praha:
1. Vysoká školy manažerské informatiky a ekonomiky a.s., plní podmínky spojené
s akreditací jejího studijního programu. Je však třeba znovu zvážit profil
absolventa studijního oboru „Manažerská informatika“ i v souvislosti s názvem
oboru.
2. Personální zabezpečení Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky a.s.,
v podstatě splňuje v současné době minimální standardy požadované AK, tzn. aby
předměty teoretického základu bakalářského programu byly zabezpečeny převážně
akademickými pracovníky s pracovním poměrem na vysoké škole minimálně
v rozsahu 0,7. Přesto je AK toho názoru, že k vytvoření vysokoškolského prostředí
s každodenním kontaktem vyučujících se studenty je třeba zvýšit počet vyučujících
v produktivním věku zaměstnaných v pracovním poměru s rozsahem úvazku 0,7 a
vyšším. Péči je třeba věnovat současné věkové skladbě pedagogických pracovníků.
Je třeba rovněž dbát na jejich kvalifikační růst. To zvláště platí pro katedru
informatiky, kde v současné době nepůsobí žádný docent ani profesor.
3. Knihovní fond vlastní knihovny vysoké školy je poměrně omezený a zahrnuje i řadu
zcela nehodnotných titulů. Na jejím vybavení je třeba dále soustavně pracovat.
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AK vzhledem k výše uvedeným zjištěným nedostatkům ve smyslu § 85 odst. 1) zákona o
vysokých školách doporučuje Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky a.s., aby
v těchto oblastech zjednala nápravu a o provedených změnách předložila Akreditační
komisi zprávu do jednoho roku.
Zasedání AK se v roce 2004, podobně jako v předchozích letech, pravidelně zúčastňovali
zástupci vedení MŠMT, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

4. Jednání pracovních skupin v roce 2004
4.1. Jednání stálých pracovních skupin
Stálé pracovní skupiny vykonávaly svou činnost podle přijatých způsobů jednání, které byly
nově schváleny v souvislosti s upraveným Statutem a scházely se na pravidelných zasedáních
většinou 1-2 týdny před zasedáním AK. Zasedání některých pracovních skupin zajišťoval
SAKzasedaly v prostorách MŠMT

4.2. Jednání účelových pracovních skupin AK
Na zasedání 02-04 AK odsouhlasila sloţení účelových pracovních skupin pro hodnocení
těchto vysokých škol:
Praţský technologický institut Praha: Miroslav Liška - předseda, Petr Richter, Jan Uhlíř,
Oldřich Pytela. Závěry byly přijaty na zasedání 04-04 (viz výše).
Vysoká škola manaţérské informatiky a ekonomiky Praha: Jan Uhlíř - předseda, Petr Richter,
Miroslav Ivánek, Jan Pour. Závěry byly přijaty na zasedání 05-04 (viz výše).
Na zasedání 03-04 AK jmenovala následující účelové pracovní skupiny k hodnocení:
teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře, o.p.s.: Jan
Štěpán - předseda, Jiří Mareš, Jiří Buriánek (posledně jmenovaný byl na zasedání 04-04
nahrazen Vladimírou Dvořákovou). Závěry budou přijaty na zasedání 01-05.
Fakulty managementu a informatiky U Hradec Králové: Milan Sojka - předseda, Jan
Uhlíř, Jan Pour
Fakulty ekonomicko-správní U Pardubice: Milan Sojka - předseda, Dušan Hendrych,
Jaromír Veber. Závěry k hodnocení obou fakult byly přijaty na zasedání AK 05-04 (viz
výše).
Na zasedání 05-04 AK vyhlásila hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik
Litomyšl, o.p.s. Účelová pracovní skupina pro hodnocení této vysoké školy byla jmenována
ve sloţení: Vladimír Tichý - předseda, Petr Kratochvíl, Jiří Kotalík, Lubomír Slavíček, Zora
Grohmanová. Závěry budou přijaty na některém z jarních zasedání v roce 2005.

5. Různé
Zahraniční aktivity AK
Člen AK Pravoslav Stránský připravil zprávu pro zasedání NCFMEA (National Committee
on Foreign Medical Education and Accreditation) dne 8.-9. března 2004 ve Washingtonu
v souvislosti s akreditací našich lékařských fakult v USA. Výbor poţádal ČR o doplňující
informace s termínem do 15. června. Na svém zasedání dne 16.-17. září vyjádřil s doplňujícím
materiálem spokojenost a prohlásil ţe akreditační standardy a postupy týkající se lékařských
fakult v ČR jsou srovnatelné s těmi v USA na dalších 6 let.
Milan Sojka se v březnu zúčastnil jednání v Paříţi týkajícího se zajišťování kvality ve
vysokém školství v rámci UNESCO.
Sekretariát AK uspořádal ve dnech 23.-24.10. 2004 plenární zasedání CEEN (Central and
Eastern Europe Network). Jednání řídil předseda CEEN a místopředseda AK Milan Sojka.

14

Workshopu 1. den na téma „Convergence and divergence in quality assurance systems. The
CEE contribution to the European higher education area“ se za AK zúčastnili Alena
Macurová, Vladimíra Dvořáková, Petr Hájek a Jan Uhlíř.
Místopředseda AK se zúčastnil ve dnech 17.-18.4. výročního zasedání ENQA (European
Network for Quality Assurance) ve Stockholmu a mimořádného zasedání ENQA dne 4.11. ve
Frankfurtu.
Jan Uhlíř, Alena Winterová a tajemník AK jednali se zástupci Akreditační komise SR dne
6.12. na MŠMT.
Některé trendy z pohledu ţadatelů o akreditace
Oproti minulým rokům se zvýšil počet uchazečů o společnou akreditaci Veřejných vysokých
škol a Vyšších odborných škol podle § 81 zákona o vysokých školách. Naopak znatelně
poklesl počet ţadatelů o státní souhlas k působení jako soukromá vysoká škola, o akreditace
oborů habilitačního a jmenovacího řízení a o souvislé magisterské studijní programy.
Některé trendy z pohledu činnosti AK
V souvislosti s určitým sníţením počtu ţádostí o akreditaci, její prodlouţení či rozšíření se
AK nyní více neţ v letech 1999-2003 věnuje hodnocení akreditovaných činností skupin fakult
stejného zaměření a soukromých vysokých škol, dále také celkovému hodnocení soukromých
vysokých škol.
S vytvářením evropského vysokoškolského prostoru a zajišťováním kvality v něm narůstá a
bude dále narůstat objem zahraničních aktivit AK v rámci ENQA a jiných zainteresovaných
grémií.
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/_DOMEK/default.asp?CAI=2417.
V redukované podobě jsou informace o AK v anglické verzi dostupné na adrese:
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2856.
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