Zápis ze zasedání Akreditační komise
4. a 5. listopadu 2003, Telč
Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,
Petr Fiala, Petr Richter, Alena Macurová, Jiří Sobota, Jan Uhlíř, Boris Vyskot, Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský.
Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK.
Hosté: Petr Kolář, -MŠMT; Jan Bednář – RVŠ; Jiří Witzany- ČKR; Pavel Höschl – PS pro fyziku.
Omluveni: Vlastimil Juppa, Tilman Berger, František Šmahel, Marie-Elizabeth Ducreux, Petr Hájek.
Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra (s.r.o.) byli přítomni: Václav Hošek, Jarmila
Mojžíšová, Milena Špačková.
Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu Vysoké školy ekonomické Znojmo (s.r.o.) byli přítomni: Pavel Štohl, Pavel Balík, Josef
Daněček.
Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu Vysoké školy v Praze (s.r.o.) byli přítomni: Jitka Němcová, František Kunc, Pavel Harvan.
Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu Vysoké školy Visegrád Praha (s.r.o.) byli přítomni: Jaroslav Jirásek, Felix Černoch, Heidy
Schwarzová, p. Pavlík.
Při projednávání žádosti o transformaci pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem byli přítomni: Zdeněk Havel, Stanislav
Novák, Jaroslav Pavlík, Ivana Čepičková-Brtnová.
Při projednávání žádosti o navazující magisterský studijní program ve spolupráci IMS Brno a UTB Zlín byli přítomni: Petr Sáha, Vlastimil Švec,
Jiří Dostál, Miroslav Bargel.
Program:
1. akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů a akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení
2. žádost o státní souhlas Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra Praha (s.r.o.)
3. žádost o státní souhlas Vysoké školy ekonomické Znojmo (s.r.o.)
4. žádost o státní souhlas Vysoké školy v Praze (o.p.s.)
5. rozdělení pedagogické fakulty UJEP Ústí n. Labem na fakultu pedagogickou a fakultu humanitní a přírodovědeckou
6. žádosti o státní souhlas projednávané na zářijovém zasedání AK
7. žádost o státní souhlas Vysoké školy Visegrád Praha (s.r.o.)

1

8. žádost o akreditaci navazujícího magisterského programu podle § 81 pro IMS Brno a UTB Zlín
9. různé, závěr.
ad 1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů a akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení
a) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů
Název studijního programu
Ţádost Typ Forma St.d. Název studijního oboru
Jaz. Rig. Stanovisko, doporučení
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
JU České Budějovice
pedagogická f.
Elektrotechnika a informatika
akred. NMgr. P, K
2 Aplikovaná měřicí a výpočetní technika
A 4 pouze pro P formu. AK
nesouhlasí
s akreditací
pro
K formu. Zdůvodnění: žádost
nevyhovuje požadavkům vyhlášky
č.
42/1999
Sb.
Kontrola
personálního růstu a publikační
činnosti po dvou letech.
Specializace v pedagogice
rozšíř. Bc.
P, K
3 Sociální pedagogika
A6
MU Brno
pedagogická f.
Předškolní a mimoškolní pedagogika akred.

Bc.

P, K

3

Animátor volnočasových aktivit v
cestovním ruchu

N Zdůvodnění: Navrhovaný obor
nemá jednotící zaměření. Je
hybridem výchovy ve volném
čase,
tělesné
výchovy
a
cestovního ruchu. V předložené
podobě nelze akceptovat.

MZLU Brno
zahradnická f.
Zahradnické inženýrství

Bc.

P

4

Vinohradnictví a vinařství

A5

rozšíř.

2

U Pardubice
f. dopravní Jana Pernera
Dopravní technologie a spoje
Dopravní inženýrství a spoje

rozšíř.
rozšíř.

Bc.
NMgr.

P
P

3
2

Aplikovaná informatika v dopravě
Aplikovaná informatika v dopravě

A
A

A4
A4

UJEP Ústí nad Labem
pedagogická f.
Fyzika

akred. Dr.

P, K

3 Počítačové metody ve vědě a
technice

A4

UK Praha
přírodovědecká f.
Vzdělávání v chemii

akred. Dr.

P, K

3

A 4 Původní název SP
„Chemické vzdělávání“.

UK Praha
f. sociálních věd
Mediální a komunikační studia

reakre. Bc.

K

3 Mediální studia

A4

UP Olomouc
lékařská f.
Stomatologie

reakre. Mgr. P

6 Stomatologie

UP Olomouc
tělesné kultury f.
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport

rozšíř. Bc. P, K
rozšíř. NMgr. P, K

3 Tělesná výchova a sport
2 Tělesná výchova a sport

A4
A4

UTB Zlín
managementu a ekonomiky f.
Hospodářská politika a správa

rozšíř. NMgr. P, K

2 Finance

A4

3

A

A 7 Na dostudování již přijatých
studentů.

VLA JEP Hradec Králové
Molekulární patologie

akred. Dr.

P, K

3

A4

VUT Brno
f. strojního inţenýrství
Aplikované vědy v inženýrství
Strojírenství
Strojírenství

rozšíř. Bc.
reakre Bc.
rozšíř. Bc.

P, K
P, K
P, K

3 Materiálové inženýrství
3 Aplikovaná informatika a řízení
3 Technická aplikovaná ekologie

A4
A4
A4

ZU Plzeň
f. humanitních studií
Humanitní studia

rigor.

NMgr. P

2

Sociální a kulturní antropologie

Humanitní studia
ZU Plzeň
pedagogická f.
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy

rigor.

NMgr. P

2

Teorie a filosofie komunikace

reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

P
P
P
P
P
P

5
5
5
5
5
5

Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro základní školy

reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

P
P
P
P
P
P

5
5
5
5
5
4

Učitelství českého jazyka pro SŠ
Učitelství hry na nástroj pro SŠ
Učitelství hudební výchovy pro SŠ
Učitelství matematiky pro SŠ
Učitelství německého jazyka pro SŠ
Učitelství odborných uměleckých
předmětů pro SŠ
Učitelství psychologie pro SŠ
Učitelství sólového zpěvu pro SŠ
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ
Učitelství zeměpisu pro SŠ
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
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Ano AK souhlasí s konáním
rigorózního řízení a udělováním
titulu PhDr. na dobu platnosti
akreditace studijního programu.
Ano dtto

A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
AK doporučuje omezení

akreditace. Zdůvodnění: Problémy
uvedené ve vyjádření AK z r.
2001 (jež byly důvodem
akreditace na pouhé dva roky)
nebyly odstraněny: Personální
zajištění je velmi nedostatečné (v
oboru nepůsobí žádný profesor
nebo docent, z 12 učitelů mají
pouze 2 Ph.D. nebo CSc.)
Nedostatečná je publikační
činnost - značnou většinou jde o
publikace v regionálních
sbornících zaměřené na metodiku,
tedy nikoliv na obory, které
jednotliví učitelé vyučují (např. na
fonetiku, gramatiku, lexikologii
apod.) Náplň odborných předmětů
lingvistických a literárněvědných
nemůže zaručit dosažení profilu
absolventa zvl. pokud jde o
získání „odborných vědomostí
v lingvistických a literárních
disciplínách“. Jen např.:
v povinných předmětech není
dostatečná pozornost věnována
stylistice, do povinných předmětů
není zařazena Dětská literatura
pro profil absolventa podstatná;
sylaby ne vždy korespondují
s obsahem předmětu (např.
Fonetika a fonologie), daná
hodinová dotace je nereálná ve
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Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
EPI, s.r.o. Kunovice
Informatika

reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.
reakre.

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

rozšíř. Bc.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

K

Učitelství biologie pro ZŠ
Učitelství českého jazyka pro ZŠ
Učitelství dějepisu pro ZŠ
Učitelství fyziky pro ZŠ
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ
Učitelství chemie pro ZŠ
Učitelství matematiky pro ZŠ
Učitelství německého jazyka pro ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ
Učitelství technické výchovy pro ZŠ
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ
Učitelství výpočetní techniky pro ZŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ
Učitelství zeměpisu pro ZŠ

3 Elektronické počítače
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vztahu k deklarovanému obsahu,
vnitřní obsahové vztahy mezi
profilovými předměty Praktická
gramatika 1,2 a Deskriptivní
gramatika (se zavádějícím
názvem) 1,2 nejsou zřetelné;
opakovaně deklarovaný
srovnávací zřetel není přesvědčivě
integrován do obsahu předmětů.
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6

N Zdůvodnění: Předložené
elektronické studijní opory, např.
Informatika 1 a Informatika 2,
mají sice formu respektující
základní požadavek na strukturu

(resp. grafické provedení)
takového studijního materiálu, ale
po stránce obsahové jsou hluboko
pod nároky, které musí Bc.
studium na posluchače klást.
N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: dtto

Informatika
Management a marketing

rozšíř. Bc.
rozšíř. Bc.

K
K

Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví

rozšíř. Bc.

K

3 Ekonomická informatika
3 Management a marketing
zahraničního obchodu
3 Finance a daně

VYJÁDŘENÍ AK KE STANOVISKŮM REKTORŮ
OU Ostrava
přírodovědecká f.
Chemie
rozšíř. NMgr. P

2 Fyzikální chemie povrchů

A4

Vysoká škola J. A. Komenského
Specializace v pedagogice

3 Sociální a masová komunikace

A4

rozšíř. Bc.

P, K

N Zdůvodnění: dtto

b) akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení
Legenda: H-obor habilitačního řízení; P-obor řízení ke jmenování profesorem; Ax-akreditace H+P doporučena, x-doba vyjádřená v rocích; Hx-doporučeno pouze
habilitační řízení; Px-doporučeno pouze řízení ke jmenování profesorem; N-akreditace nedoporučena;

Vysoká škola
MU Brno

Součást VŠ
Filozofická fakulta

Typ
Název oboru
H, P Lingvistika konkrétních jazyků

Stanovisko AK
A 4 Příslušný jazyk lze uvádět pouze v závorce.

MU Brno

Filozofická fakulta

H, P Dějiny konkrétních literatur

A 4 Příslušný jazyk lze uvádět pouze v závorce.

MU Brno

Pedagogická fakulta

P

P4

MU Brno

Právnická fakulta

H, P Mezinárodní právo soukromé

H 4 P N Zdůvodnění: v oboru nepůsobí profesor.

MU Brno

Právnická fakulta

H, P Mezinárodní právo veřejné

A8

Pedagogika
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H, P Evangelická teologie

A4

UK Praha

Evangelická teologická
fakulta
Filozofická fakulta

H, P Klasická filologie

A4

UK Praha

Filozofická fakulta

H, P Románská filologie

H 4, P N Zdůvodnění: v oboru nepůsobí profesor.

UK Praha

Husitská teologická fakulta H, P Teologie

A4

UK Praha

H, P Lékařská biologie

A8

UP Olomouc

Lékařská fakulta Hradec
Králové
Filozofická fakulta

H, P Obecná jazykověda

UP Olomouc

Filozofická fakulta

H, P Lingvistika konkrétních jazyků

N Zdůvodnění: v oboru chybí příslušný doktorský
studijní program.
A 4 Příslušný jazyk lze uvádět pouze v závorce.

UP Olomouc

Filozofická fakulta

H, P Dějiny slovanských literatur

A 4 Příslušný jazyk lze uvádět pouze v závorce.

UP Olomouc

Filozofická fakulta

H, P Dějiny anglické a americké literatury

A4

UK Praha

ţádosti o akreditaci podle § 81
a) Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Mladá Boleslav - § 81
SP: Ekonomika a management
Bc
obor: Ekonomika obchodního podnikání
prezenční
Finanční řízení
stand.. doba 3 roky
Závěr: AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ se studijními obory „Ekonomika
obchodního podnikání“ a “Finanční řízení“, předloženého Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou ekonomickou Mladá Boleslav
v případě uzavření dohody s vysokou školou podle § 81 zákona o vysokých školách.
b) Hotelová škola a VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady
1 SP:
Management hotelnictví a gastronomie
Bc.
2 obory Management hotelnictví a gastronomie
prezenční
Management cestovního ruchu a lázeňství
stand. doba 3 roky
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Závěr: AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Management hotelnictví a gastronomie“ se studijními obory
„Management hotelnictví a gastronomie“ a “Management cestovního ruchu a lázeňství“, předloženého Hotelovou školou a Vyšší
odbornou školou hotelnictví a turismu v Poděbradech v případě uzavření dohody s vysokou školou podle § 81 zákona o vysokých školách.
c) Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc a VOŠs CARITAS
1 SP :
Sociální politika a sociální práce
Bc.
2 obory
Charitativní a sociální práce
prezenční a kombinovaná, stand. doba 4 roky
Sociální a humanitární práce
prezenční, stand. doba 4 roky
Závěr: AK souhlasí s prodloužením akreditace bakalářského studijního programu „Sociální politika a sociální práce“ se studijními obory
„Charitní a sociální práce“ a „Sociální a humanitární práce“, uskutečňovanými podle § 81 zákona o vysokých školách
Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a vyšší odbornou školou sociální CARITAS na 2 roky. Forma
studia je pro obor „Charitní a sociální práce“ prezenční a kombinovaná, pro obor „Sociální a humanitární práce“prezenční, standardní
doba studia 4 roky.
d) FF UK v Praze a Historický ústav AV ČR
1 SP:
Historické vědy
Dr.
obor:
České dějiny
prezenční a kombinovaná
Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Historické vědy“, studijního oboru „České dějiny“,
uskutečňovaného Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, na Historický ústav Akademie věd České republiky na dobu platnosti
akreditace tohoto studijního programu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Forma studia je prezenční a kombinovaná.
ad 2) ţádost o státní souhlas Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra Praha (s.r.o.)
1 SP: Tělesná výchova a sport
prezenční
2 obory: Sportovní a kondiční specialista
Bc.
Sportovní a volnočasový pedagog
stand. doba 3 roky
Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Tělesná výchova a sport“, s obory „Sportovní a kondiční
specialista“, „Sportovní a volnočasový pedagog“ pro Vysokou školy tělesné výchovy a sportu Palestra Praha (s.r.o.).
2) AK nesouhlasí s udělení státního souhlasu Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra Praha (s.r.o.) k působení jako soukromá
vysoká škola.
Zdůvodnění k bodu 2: Dle Statutu AK je k doporučení udělení státního souhlasu zapotřebí dvou třetin hlasů všech členů komise,
potřebného počtu hlasů však nebylo dosaženo. K doporučení akreditace studijního programu je třeba nadpoloviční většiny hlasů, tato
podmínka byla splněna.
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ad 3) ţádost o státní souhlas Vysoké školy ekonomické Znojmo (s.r.o.)
1 SP: Ekonomika a management
prezenční
2 obory:
Účetnictví
Bc.
Management cestovního ruchu
stand. doba 3 roky
Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu Ekonomika a management pro Vysokou školu ekonomickou
Znojmo (s.r.o.)
2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu pod názvem Vysoká škola
ekonomická Znojmo (s.r.o.).
Zdůvodnění: obory nejsou dostatečně specifikovány a diverzifikovány (předměty specializace jsou zařazeny až ve třetím ročníku). Zcela
nedostatečné je personální zabezpečení. Obor účetnictví je koncipován příliš úzce, vhodnější by bylo širší zaměření na účetnictví a
finanční řízení podniku.
ad 4) ţádost o státní souhlas Vysoké školy v Praze (o.p.s.)
1 SP: Ošetřovatelství
prezenční
2 obory: Všeobecná sestra
Bc.
Porodní asistentka
Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu Ošetřovatelství pro Vysokou školu v Praze (o.p.s.).
2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu pod názvem Vysoká škola
v Praze (o.p.s.).
Zdůvodnění: Personální zajištění je nedostatečné, žádost nesplňuje minimální standardy pro akreditaci bakalářských studijních
programů.
ad 5) rozdělení pedagogické fakulty UJEP Ústí n. Labem na fakultu pedagogickou a fakultu humanitní a přírodovědeckou
Závěr: AK nesouhlasí s rozdělením Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na fakultu pedagogickou a fakultu
humanitní a přírodovědeckou.
Zdůvodnění: Univerzita UJEP v Ústí nad Labem neřešila transformaci stávající pedagogické fakulty ve vazbě na další, již existující
fakulty univerzity. UJEP nepředložila střednědobou koncepci rozvoje navrhovaných fakult. Učitelské obory (s výjimkou fyziky) jsou
personálně lépe zajištěny než obory neučitelské, lze proto předpokládat, že pro navrhovanou Fakultu humanitní a přírodovědeckou by
bylo obtížné akreditovat bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Vědecko-výzkumná činnost s neučitelským zaměřením je
nedostatečná. Personální zajištění navrhované pedagogické fakulty je nedostatečné.
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Doporučení: V případě, že UJEP bude pokračovat v přípravě na rozdělení pedagogické fakulty, AK doporučuje soustředit se zejména na
tyto oblasti:
1) připravit modifikovanou koncepci nově uvažované pedagogické fakulty, s přihlédnutím k připomínkám členů AK;
2) připravit střednědobou koncepci rozvoje obou uvažovaných fakult;
3) personální zajištění je třeba posílit interními habilitovanými pracovníky v produktivním věku zejména u kateder psychologie a
pedagogiky;
4) výrazně zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost v neučitelských oborech;
5) připravit žádosti o akreditaci dalších neučitelských programů a oborů.
ad 6) ţádosti o státní souhlas projednávané na zářijovém zasedání AK
a) Filmová akademie v Písku (o.p.s.) – akreditace a státní souhlas
1 SP: Teorie a praxe audiovizuální tvorby
prezenční
4 obory: Audiovizuální tvorba
Bc.
Organizace a řízení audiovizuální tvorby
stand. doba 3 roky
Animovaná tvorba
Obraz, střih a zvuk v AV tvorbě
Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Teorie a praxe audiovizuální tvorby“ se studijními obory
„Audiovizuální tvorba“, „Organizace a řízení audiovizuální tvorby“, „Animovaná tvorba“ a „Obraz, střih a zvuk v audiovizuální
tvorbě“ pro Filmovou akademii v Písku (o.p.s.) na 4 roky. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.
2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu pod názvem Filmová akademie
v Písku (o.p.s.).
b) Vysoká škola regionálního rozvoje Praha (s.r.o.)
– akreditace a státní souhlas
1 SP: Regionální rozvoj
prezenční, stand. doba 3 roky
1 obor: Regionální rozvoj
Bc.
Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Regionální rozvoj“ se studijním oborem „Regionální rozvoj“
pro Vysokou školu regionálního rozvoje Praha (s.r.o.) na 4 roky. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.
2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu pod názvem Vysoká škola
regionálního rozvoje Praha (s.r.o.).
ad 7) ţádost o státní souhlas vysoké školy Visegrád Praha (s.r.o.)
1 SP: Veřejná správa a mezinárodní vztahy
prezenční
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2 obory: Veřejná správa a sociální vědy
Bc.
Právo a mezinárodní vztahy
stand. doba 3 roky
Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Veřejná správa a mezinárodní vztahy“ pro vysokou školu
Visegrád (s.r.o.) se sídlem v Praze.
2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu pod názvem Visegrád (s.r.o.)
se sídlem v Praze.
Zdůvodnění: Zaměření školy je formulováno obecně, používaná terminologie je nepřesná a někdy i chybná. Koncepce není promyšlená.
Oba navrhované studijní obory jsou téměř totožné, přičemž ani jeden není příliš profilován. Student získá relativně malý objem
konkrétních znalostí ze širokého okruhu vyučovaných předmětů. Personální zajištění je nedostatečné, např. jeden učitel má zajišťovat
výuku všech deseti právních předmětů.
ad 8) ţádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu na IMS Brno a UTB Zlín – podle § 81
1 SP: Specializace v pedagogice
NMgr.
1 obor: Sociální pedagogika
kombinovaná, stand. doba 2 roky
Závěr: AK nesouhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu „Specializace v pedagogice“se studijním oborem
„Sociální pedagogika“podle § 81 zákona o vysokých školách pro Univerzitu T. Bati ve Zlíně a Institut mezioborových studií v Brně.
Zdůvodnění: Koncepce není ujasněná, chybí sociálně-pedagogická linie; dále chybí vstupní požadavky pro uchazeče, personální zajištění
některých předmětů (např. sociální pedagogika, aplikované právo) je nedostatečné.
ad 9) různé
složení pracovních skupin
Závěr: AK souhlasí s členstvím Prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc. z 1. LF UK v Praze v pracovní skupině pro lékařské a zdravotnické
obory.
informace o průběhu státních závěrečných zkoušek na Středočeském vysokoškolském institutu Kladno a o vyhodnocení dalších informací
z Evropského polytechnického institutu Kunovice
Místopředseda AK informoval komisi o průběhu prvních SZZ na SVI Kladno. Začátkem příštího roku školu navštíví účelová pracovní
skupina pro hodnocení.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
Evropský polytechnický institut v Kunovicích má absolventy bakalářského studijního programu i po pouhých dvou semestrech studia,
přestože jsou absolventy různých vyšších odborných škol.
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Závěr: AK tuto skutečnost považuje za vážné nedostatky při uskutečňování akreditovaných činností v souladu s § 81 odst. 1) zákona o
vysokých školách. Nebudou-li uvedené nedostatky odstraněny v přiměřené lhůtě, AK navrhne ministerstvu školství další postup v souladu
s § 81 odst. 2) uvedeného zákona. AK pověřila svého předsedu, aby rektorovi EPI Kunovice napsal dopis ve smyslu výše uvedeného.
Informace o Berlínském summitu ministrů školství
Milan Sojka seznámil komisi se závěry Berlínského summitu ministrů školství, které budou souviset s činností AK. Členům AK byl předán
výtisk Berlínského komuniké.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
Informace ze zasedání European Network for Quality Assurance (ENQA) v Budapešti a Central and Eastern Network of Quality Assurance
Agencies in Higher Education (CEEN) v Bukurešti
Milan Sojka a Václav Vinš informovali komisi o zasedání ENQA a CEEN v souvislosti se závěry zářijového summitu ministrů školství
v Berlíně.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
Postup správního řízení v úrovni AK
Jan Lachman seznámil komisi s podněty pracovníků katedry správního práva PF UK v Praze k projednávání žádostí o akreditaci v souladu se
správním řádem.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
Milan Sojka seznámil AK se situací na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, která podává na svém webu nejasné informace ohledně
akreditovaných studijních programů a oborů.
Závěr: AK pověřila svého předsedu, aby požádal rektorku VŠE v Praze o vysvětlení. Pokud nebude odpověď uspokojivá, AK zahájí
hodnocení akreditovaných činností této fakulty.
Účast zástupců pracovní skupiny pro neuniverzitní vysoké školy při hodnocení soukromých vysokých škol
Závěr: Při hodnocení soukromých vysokých škol bude členem účelové pracovní skupiny vždy předseda pracovní skupiny pro neuniverzitní
vysoké školy Petr Richter nebo někdo z členů této pracovní skupiny.
Přijímací řízení na PdF MU v Brně
Na webu PdF MU v Brně se nacházejí údaje o přijatých studentech do bakalářských a navazujících magisterských programů, které dosud
nebyly akreditovány. Navíc AK obdržela informaci, že v několika studijních oborech PdF uskutečňuje již třetím rokem neakreditovanou
kombinovanou formu studia.
Závěr: AK pověřila svého předsedu, aby požádal rektora MU v Brně o vysvětlení. Pokud nebude odpověď uspokojivá, AK zahájí
hodnocení filologických oborů této fakulty.
Schválení úprav Statutu AK
Závěr: AK souhlasila s navrhovanými úpravami svého Statutu.

13

Termíny návštěv účelové pracovní skupiny pro hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO) a Vysoké školy
cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství v Praze (VŠ CRHL).
Závěr: Návštěva VŠO v Praze se uskuteční dne 18. 11., návštěva VŠ CRHL v Praze dne 25.11.
Oprava zápisu 04-03:
Akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem:
Vysoká škola
Součást VŠ
Typ
Název oboru
UK v Praze
f. filozofická
H
Konkrétní národní literaturafrancouzská literatura
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Stanovisko AK
A na šest měsíců.

