Zápis č. 04–12 ze zasedání Akreditační komise
17. – 19. září 2012, Skalský dvůr
Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Jan Roda, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Françoise Mayer, Jaroslav Petr, Jindřich
Petruška, Ctirad V. Pospíšil, Svatava Raková, František Sehnal, Lubomír Slavíček, Bohuslav Svoboda, Jiří Tůma, Ivan Uhlíř
Omluvení: Július Horváth, Iva Stuchlíková
Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Dagmar Kaplanová, Veronika Kudrová – sekretariát AK
Hosté: Jiří Blaţek, Ladislav Blaţek, Václav Suchý, Yvetta Vrublová – PS AK; Jakub Fischer, Vladimír Čechák – RVŠ; Vladimír Večerek – ČKR; Tomáš Hruda, Karolína Gondková –
MŠMT.
Při projednávání zpráv o hodnocení doktorských studijních programů na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s., Praha byli přítomni Bohuslava Šenkýřová, Mojmír Helísek.
Při projednávání zpráv o hodnocení doktorských studijních programů na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze byli přítomni Ivan Jakubec, Alexandr
Hrabálek, Tomáš Šimůnek, Vladislava Kůţelová.
Při projednávání zpráv o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byli přítomni Petr Sáha, Drahomíra
Pavelková.
Při projednávání zpráv o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Obchodně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity v Opavě byli přítomni Petr Noskievič, Dana Dluhošová, František Koliba, Jaroslav Ramík.
Při projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity,
Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně byli přítomni Jaroslav Hlušek, Jana Stávková, Ivan Malý, Růţena Lukášová, Miloslav Švec, Mária Reţnáková, Stanislav Škapa.
Program:
1. akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
2. projednávání zprávy o hodnocení doktorského programu na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s., Praha
3. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzitě Karlovy v Praze
4. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
5. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
6. projednávání zprávy o hodnocení doktorského programu na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě
7. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
8. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity
9. projednávání zprávy o hodnocení doktorského programu na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně
10. projednání vyţádaných kontrolních zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
11. výzva MŠMT k vyjádření k rozkladu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
12. změny ve sloţení pracovních skupin
13. standardy AK pro studijní programy
14. různé

1

ad 1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
a) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů
legenda: akred. – udělení akreditace, rozšíř. – rozšíření akreditace, reakre. – prodlouţení platnosti akreditace, omez. – omezení akreditace, zrušom. – ţádost o zrušení omezení
akreditace; P – forma studia prezenční, K – forma studia kombinovaná, D – forma studia distanční; A – výuka v anglickém jazyce, N – výuka v německém jazyce; ANO – ţádost
o oprávnění konat rigorózní zkoušky; A 4 – AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N – AK nesouhlasí s akreditací
Stanovisko AK
Název studijního programu
Typ Forma St.d.
Název studijního oboru
Jaz. Rig.
Ţádost

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
AMU v Praze
Hudební fakulta
Taneční umění

reakre.

Bc.

P

3

Pedagogika tance

A do 31.12.2012. AK poţaduje vyjasnit
garanta studijního oboru a rozsah jeho
pracovního úvazku na AMU v Praze.

Taneční umění

reakre.

NMgr. P

2

Pedagogika tance

A do 31.12.2012. dtto

Optika a optometrie

A do 31.10.2013. AK upozorňuje ve smyslu §
85 odst. 1 zákona o vysokých školách na
nedostatky v personálním zabezpečení, které
v současné době neposkytuje perspektivu
rozvoje studijního oboru. AK poţaduje zjednat
nápravu (včetně ustavení garanta studijního
oboru). Odstranění nedostatků AK posoudí
spolu se ţádostí o reakreditaci.

Výchovná dramatika pro neslyšící

A 8 AK poţaduje posílit zabezpečení
pedagogických disciplín, někteří vyučující,
včetně garanta, zajišťují neúměrně vysoký
počet předmětů (aţ 16). AK dále doporučuje
upřesnit obsahy teoretických předmětů a
doplnit literaturu. AK poţaduje předloţit
kontrolní zprávu o naplňování těchto
doporučení v září 2014.

ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inţenýrství

Biomedicínská a klinická technika

reakre.

Bc.

P

3

JAMU v Brně
Divadelní fakulta

Dramatická umění

reakre.

Bc.

P

3

2

JU v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Ekonomika a management

reakre.

Dr.

P, K

3

Řízení a ekonomika podniku

A8

JU v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta

Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Anglická a americká literatura

A 4 AK nesouhlasí s konáním státních
rigorózních zkoušek. Zdůvodnění: FF JU
v Českých Budějovicích neuskutečňuje
doktorský studijní program, který obsahově
souvisí s Anglickou a americkou literaturou a
který by poskytl záruky vědeckého zázemí
nezbytného pro konání rigorózních zkoušek.

Historické vědy

reakre.

Bc.

P

3

Archivnictví (jednooborové)

A8

Historické vědy

reakre.

NMgr. P

2

Historie

Historické vědy

reakre.

Bc.

P

3

Historie

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství francouzského jazyka pro střední
školy

A8
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje doplnit souhrnné informace o
proporci oborové i pedagogicko-psychologické
přípravy v rámci bakalářské i navazující části
studia a předloţit smlouvu mezi Filozofickou
fakultou a Pedagogickou fakultou o zajištění
výuky pedagogicko-psychologického modulu.
AK dále poţaduje navýšit počet povinných
předmětů s oborově didaktickým zaměřením a
vyjasnit vysoké deklarované výukové zatíţení
některých vyučujících.

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství italského jazyka pro střední školy

dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství španělského jazyka pro střední školy

dtto

reakre.

Bc.

3

Český jazyk a literatura se zaměřením na
vzdělávání

A6

ANO

A8

JU v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Specializace v pedagogice

P

3

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr. P

2

Vzdělávání pro finanční gramotnost
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2.
stupeň základních škol

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních
škol
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních
škol

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
4

Projednávání ţádost je přerušeno. AK
poţaduje předloţit ukázky studijních opor pro
kombinovanou formu studia pro pedagogickopsychologické předměty.
A6
N Zdůvodnění: Skladba studijních předmětů
neodpovídá profilu absolventa (ve studijním
plánu převaţují předměty matematické, které
jsou z hlediska profilu absolventa marginální a
některé i zcela bez vztahu k profilu absolventa
a cílům studia (předměty Dějiny matematiky a
Integrální počet). Předměty z oblasti financí se
obsahově překrývají – například předměty
Úvod do financí, Rodinné finance, Základy
pojišťovnictví, Finanční trhy, či předměty Úvod
do financí, Finanční a pojistná matematika,
Základní finanční modely). Navrhovaný garant
studijního oboru odpovídá matematickým
studijním oborům, nikoliv studijnímu oboru
z oblasti finanční pedagogiky. Témata
bakalářských prací neodpovídají zaměření
oboru na finanční pedagogiku. Publikační
činnost pracoviště je zaměřena na oblast
financí či vzdělávání v oblasti financí pouze
minimálně. Předloţené ukázky studijních opor
pro kombinované studium nesplňují standardy
pro tvorbu těchto opor (byly předloţeny pouze
sylaby předmětů).
ANO

ANO
ANO

A6
A do 30.6.2013. AK poţaduje upravit hodinové
dotace základních informatických předmětů a
jejich zařazení do studijního plánu tak, aby
byly zaručeny solidní základy pro výuku
profilujících předmětů.
A6
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
publikační činnosti a kariérním růstu pracoviště
v září 2014. AK dále poţaduje zavést
písemnou část SZZk.
N Zdůvodnění: Předloţené ukázky studijních
opor pro kombinované studium nesplňují
standardy pro tvorbu těchto opor
(powerpointové prezentace nelze v tomto
případě za plnohodnotné studijní opory

povaţovat).

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň
základních škol

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na
vzdělávání (jednooborové)
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
(dvouoborové)

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Vzdělávání a organizace v hudební a výtvarné
kultuře

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. P, K

3

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. P, K

3

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství výpočetní techniky pro 2. stupeň
základních škol

Učitelství pro střední školy

reakre,

Mgr.

P

5

Učitelství chemie

Specialization in Education

akred.

NMgr. P

2

Migration and Intercultural Relations

ANO

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň
základních škol
Výchova ke zdraví se zaměřením na
vzdělávání
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
pro 2. stupeň základních škol - český jazyk
jako cizí jazyk

5

ANO

A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
publikační činnosti a kariérním růstu pracoviště
v září 2014. AK dále poţaduje zavést
písemnou část SZZk a rozdělit témata textové
lingvistiky a korpusové lingvistiky do
samostatných předmětů.
N Zdůvodnění: Předloţené ukázky studijních
opor pro kombinované studium nesplňují
standardy pro tvorbu těchto opor
(powerpointové prezentace nelze v tomto
případě za plnohodnotné studijní opory
povaţovat).
A6

ANO

A6

A6
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2014.

A

A 6 dtto
N Zdůvodnění: Studijní předměty z oblasti
hudební a výtvarné kultury, které by měly tvořit
hlavní pilíře studijního oboru, svým zaměřením
nesměřují k didaktice výchovy či pedagogice,
ale jsou koncipovány, stejně jako témata
navrhovaných závěrečných prací, téměř
výhradně uměnovědně. Takto koncipované
profilující předměty neumoţňují dosáhnout
deklarovaného profilu absolventa. Zaměření
studijního oboru neodpovídá ani publikační a
umělecká činnost garanta studijního oboru.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

JU v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta
A 4 AK poţaduje vyjasnit poţadavky na
přijímací řízení zejména z oblasti chemie a
aktualizovat literaturu u některých předmětů.

Chemie

rozšíř.

NMgr. P

2

Chemie ţivotního prostředí

Informatika

reakre.

Bc.

P

3

Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)

Informatika

akred.

NMgr. P

2

Učitelství informatiky pro střední školy
(dvouoborové)

A8
Projednávání ţádosti je přerušeno. Úpravy
studijního plánu nejsou natolik dostatečné, aby
umoţňovaly zařazení studijního oboru pod
studijní program Informatika. AK poţaduje
upravit název studijního programu tak, aby
odpovídal skladbě studijních předmětů.

Matematika

reakre.

Bc.

P

3

Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)

A8

Matematika

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství matematiky pro střední školy

A8

JU v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta

Rehabilitace

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Rehabilitace

reakre.

NMgr. P, K

2

Odborný asistent posudkového lékaře
Rehabilitační-psychosociální péče o postiţené
děti, dospělé a seniory

JU v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta
6

N Zdůvodnění: Cíle studijního oboru a profil
absolventa jsou vymezeny příliš úzce.
Vysokoškolské vzdělání v bakalářském
programu předpokládá, ţe absolvent získá
širší teoreticko-aplikační vědomosti, které
budou vytvářet předpoklady pro jeho adekvátní
profesní uplatnění. Absolvent takto
koncipovaného studijního oboru však nebude
mít široké kompetence všeobecné sestry, ani
nemůţe suplovat odpovědnost lékaře.
Uvedené úzké specializace lze dosáhnout
rozšířením nabídky povinně volitelných a
volitelných předmětů v rámci jiţ
akreditovaných oborů, a předejít tak
neúčelnému tříštění struktury studijních oborů.
ANO

A8

Zemědělská specializace

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

reakre.

NMgr. P

2

Biologie a ochrana zájmových organismů

International Territorial Studies

reakre.

Bc.

P

3

International Development Studies

Mezinárodní teritoriální studia

reakre.

Bc.

P

3

Mezinárodní rozvojová studia

Regional Development

akred.

Dr.

P, K

4

Regionální rozvoj

akred.

Dr.

P, K

4

Socioeconomic and Environmental
Development of Regions
Socioekonomický a environmentální rozvoj
regionu

reakre.

NMgr. P

2

Automatizace řízení a informatika

Economic Policy and Administration

reakre.

Bc.

P

3

A

Economic Policy and Administration

reakre.

NMgr. P

2

Economic Policy (dvouoborové)
Economic Policy and International Relations
(jednooborové)

Finance and Accounting

reakre.

Bc.

P

3

Finance (jednooborové)

A

Finance and Accounting

reakre.

Bc.

P

3

Finance and Law (jednooborové)

A

Finance and Accounting

reakre.

NMgr. P

2

Finance (jednooborové)

A

MENDELU v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií
A

A8

A

A8
N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního programu je nedostatečné.
Nedostatečná je publikační činnost vyučujících
v renomovaných zahraničních časopisech. Na
pracovišti není řešen ţádný externí projekt
z vědní oblasti studijního oboru (řešené granty
se socioekonomického a environmentálního
rozvoje regionu dotýkají pouze okrajově).
N Zdůvodnění: dtto

MENDELU v Brně
Provozně ekonomická fakulta
Inţenýrská informatika

A 8 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
publikační činnosti pracoviště v září 2014.

MU v Brně
Ekonomicko-správní fakulta

MU v Brně
7

A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2020).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2020).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2018).

Fakulta sociálních studií
International Territorial Studies

rozšíř.

NMgr. P

2

Sociology

rozšíř.

NMgr. P

2

European Governance
International Joint Master's Degree in Cultural
Sociology

A
A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 1.6. 2014).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru Cultural Sociology (tj. do 31.5.2020).

MU v Brně
Fakulta sportovních studií
Kinantropologie

reakre.

Dr.

P, K

4

Kinanthropology

reakre.

Dr.

P, K

4

A do 30.6. 2013. AK projedná ţádost
v souvislosti s hodnocením doktorského
studijního programu.

A

A do 30.6. 2013. dtto

MU v Brně
Filozofická fakulta
Filologie

reakre.

NMgr. P

2

Nizozemský jazyk a literatura (dvouoborové)

Filologie

reakre.

NMgr. P

2

Nizozemský jazyk a literatura (jednooborové)

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

reakre.

NMgr. P

2

Management v kultuře (dvouoborové)
8

A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
teoreticky zaměřené publikační činnosti a
kvalifikačním růstu pracoviště v září 2014.
A 4 dtto
N Zdůvodnění: Skladba studijního oboru
neodpovídá multikulturně, multiţánrově,
interdisciplinárně deklarovanému profilu
absolventa (důraz je kladen na muzikologii,
ostatní ţánry jsou zastoupeny jen minimálně).
Vědecká činnost pracoviště v oblasti
managementu v kultuře je nedostatečná
(vědecká činnost je uskutečňována výhradně
v oblasti muzikologie) a nelze u magisterského
studijního programu akceptovat argument
ţadatele, ţe v případě managamentu kultury
jde o obor nevědecký, neboť u magisterského
studia nelze v ţádném případě rezignovat na
výzkumnou a vědeckou činnost. Magisterské
studium by mělo mít jistou váhu danou tím, ţe
tyto kompetence budou předávat také
pedagogové s vědeckými publikacemi, nejen
odborníky z praxe. Navrhovaný garant
studijního oboru nemá odpovídající publikační
činnost v oblasti managementu v kultuře.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Management v kultuře (jednooborové)

N Zdůvodnění: dtto

reakre.

NMgr. P, K

2

Gyneacology and Obstetrics

reakre.

Dr.

P, K

4

Gynekologie a porodnictví

reakre.

Dr.

P, K

4

A8

Chirurgie

reakre.

Dr.

P, K

4

A8

Oftalmologie

akred.

Dr.

P, K

4

A8

Ophthalmology

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Surgery

reakre.

Dr.

P, K

4

A

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

P

3

A8
N Zdůvodnění: Nedostatečné zastoupení
odborné praxe (do praxe jsou v ţádosti
započítány i hodiny cvičení a přednášek, coţ
je nepřijatelné). U řady předmětů je uváděna
neaktuální literatura (např. u předmětů Právo
ve zdravotnictví či První pomoc).

MU v Brně
Lékařská fakulta
A

Ortoptika

A8

MU v Brně
Pedagogická fakulta

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Německý jazyk pro hospodářskou a
administrativní činnost (dvouoborové)

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Didaktika technické výchovy
9

N Zdůvodnění: Skladba a obsah studijních
předmětů filologické části, ani skladba SZZk
neodpovídají cílům studia. Chybí cílené
zaměření na odborný jazyk. V personálním
zajištění chybí vyučující, jejichţ publikační
činnost by byla zaměřena na problematiku
odborného jazyka.
N Zdůvodnění: Studijní obor není dostatečně
vědně vyprofilován, coţ se odráţí v
neadekvátním vymezení jeho obsahu a
předmětné oblasti souvisejícího výzkumu
(především ve vztahu k informační výchově a
vymezení chápání pojmů a jejich vztahu
technika - výchova, sociokulturní funkce
techniky a výchova). Personální zabezpečení
je nedostatečné. Kvalita publikací nevytváří

předpoklady pro vědeckou přípravu
doktorandů (uváděné časopisy mnohdy
naplňují vnější kriteria na recenzované
časopisy, ale kvalita některých příspěvků resp.
recenzního řízení není na úrovni obvyklé v
podobných oborech, např. didaktikách
přírodních věd). Nejsou vymezeny poţadavky
na technické vzdělání v rámci přijímacího
řízení a vztah ke studijním programům
z oblasti techniky.

MU v Brně
Právnická fakulta
4

Právo informačních a komunikačních
technologií

NMgr. P

2

Analytical Biochemistry

A

akred.

NMgr. P

2

Biochemistry

A

Biochemistry

akred.

NMgr. P

2

Biomolecular Chemistry

A

Biochemistry

akred.

NMgr. P

2

Genomics and Proteomics

A

Geology

akred.

Bc.

P, K

3

Applied and Environmental Geology

A

Geology

akred.

NMgr. P, K

2

Geology

A

Geology

akred.

Bc.

P, K

3

Geology

A

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Komunitní rozvoj

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

Biochemistry

akred.

Biochemistry

P, K

A4

MU v Brně
Přírodovědecká fakulta
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.8.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.8.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.8.2018).
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit název studijního oboru tak,
aby odpovídal názvu akreditovaného
studijního oboru v českém jazyce.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.8.2016).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.8.2020).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.8.2020).

OU v Ostravě
Fakulta sociálních studií
Sociální politika

10

A4

OU v Ostravě
Filozofická fakulta
Filologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Angličtina ve sféře podnikání

A8

Filologie

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Český jazyk

Filologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Francouzština ve sféře podnikání

A4
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
publikační činnosti pracoviště v publikacích
vydávaných mimo FF OU v Ostravě v září
2014.

Filologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Němčina ve sféře podnikání

A8

Filologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Ruština ve sféře podnikání

Filologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Španělština ve sféře podnikání

Filozofie

rigor.

NMgr. P

2

ANO

Humanitní studia

rozšíř.

Bc.

P

3

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Filozofie
Dějiny umění a památková péče
(dvouoborové)
Učitelství psychologie pro střední školy
(dvouoborové)

A8
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
publikační činnosti pracoviště v publikacích
vydávaných mimo FF OU v Ostravě v září
2014.
A na dobu platnosti akreditace magisterského
studijního programu (tj. do 1.3.2018).

Ošetřovatelství

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Ošetřovatelská péče v geriatrii

ANO

A8

Ošetřovatelství

rozšíř.

NMgr. P, K

2

ANO

Sociální politika a sociální práce

reakre.

Bc.

K

3

Ošetřovatelská péče v pediatrii
Společenská patologie a logistika terénních
rizikových situací

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Fyzioterapie

Specializzazione in sanita pubblica

reakre.

Bc,

P

3

Fisioterapia

A8
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit prázdninovou odbornou praxi
a doplnit problematiku Bobath konceptu.
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit prázdninovou odbornou praxi
a doplnit problematiku Bobath konceptu a
vyjasnit personální zabezpečení a počty

A6
A4

OU v Ostravě
Lékařská fakulta

I
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studentů.

OU v Ostravě
Pedagogická fakulta
Pedagogika

reakre.

Bc.

K

3

Andragogika

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Sociální pedagogika

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr. P, K

2

Učitelství odborných předmětů
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň
základních škol

Informatika

reakre.

Bc.

P, K

3

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

Aplikovaná fyzika

reakre.

Bc.

P

A 6 AK doporučuje věnovat pozornost
publikační činnosti a konkretizovat okruhy
SZZk.
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
studijních oporách v září 2014.
A 4 AK poţaduje odstranit disproporce mezi
obsahem studijních předmětů a doporučenou
literaturou a v zastoupení pedagogickopsychologických témat. AK poţaduje předloţit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního oboru a o odstranění uvedených
nedostatků v září 2014.
A6

SU v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta

5

Informatika a výpočetní technika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
pro střední školy - čeština

A6
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících předmětů.

3

Multimediální techniky

A6

Podniková ekonomika a management

A 4 AK poţaduje doloţit do 31.12.2012
garanta studijního oboru, který bude
publikačně činný v oboru podnikové
ekonomiky a managementu. AK poţaduje
předloţení kontrolní zprávy o personálním
zabezpečení studijního oboru, publikační
činnosti školitelů, aktuálně zpracovávaných
tématech disertací, aktuálně řešených
grantech a výstupech absolventů
k 31.12.2014.

SU v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta

Ekonomika a management

reakre.

Dr.

P, K

3
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TU v Liberci
Ekonomická fakulta

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Regionální studia

N Zdůvodnění: Předměty SZZk, skladba
studijních předmětů a témata diplomových
prací neodpovídají názvu studijního oboru a
profilu absolventa. Důraz je kladen na
ekonomické předměty – mikroekonomie,
makroekonomie, finanční řízení podniku,
zatímco klíčové předměty regionálních studií
(např. Teorie regionálního rozvoje) nejsou
zařazeny. Někteří vyučující zajišťují předměty
v oblastech, v nichţ nejsou publikačně činní
(např. u studijního předmětu Statistický rozbor
dat z dotazníkových šetření).

Nanotechnologie

reakre.

NMgr. P

2

Nanomateriály

A6

Nanotechnologie

reakre.

Bc.

P

3

Nanomateriály

A6

Fyzika

reakre.

Bc.

P

3

Aplikovaná fyzika

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství geografie pro střední školy

2

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
pro základní školy a střední školy - španělský
jazyk

A8
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
kvalifikačním růstu a lingvisticky odborné
publikační činnosti pracoviště v září 2014.
N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijních předmětů z oblasti
geografie. Věková struktura habilitovaných
vyučujících nedává perspektivu pro rozvoj
studijního oboru. V oboru působí také mladší
odborní asistenti, avšak jejich publikační
činnost nevytváří perspektivu brzké habilitace.
N Zdůvodnění: Skladba literárních a
literárněvědných předmětů neodpovídá
obvyklé skladbě ani pro učitelství pro 2. stupeň
ZŠ, ani pro SŠ. Nedostatečné personální
zabezpečení filologické části studijního

Hospodářská politika a správa
TU v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a
mezioborových studií

TU v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a
pedagogická

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

13

Učitelství pro základní školy

programu, počet vyučujících je omezený,
chybí odborník na literární předměty.
A 4 AK konstatuje, ţe pominuly důvody, pro
které navrhovala omezení akreditace, a
navrhuje podle § 85 odst. 5 zrušit přijaté
opatření. AK poţaduje předloţit kontrolní
zprávu o personálním zabezpečení studijního
programu v září 2014.

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P, K

2

Innovation Engineering

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Inovační inţenýrství

A8

A 8 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2016.

TU v Liberci
Fakulta strojní
A

A8

TU v Liberci
Fakulta umění a architektury
reakre.

Bc.

P

4

Design prostředí

Archeologie

rigor.

NMgr. P

2

Archeologie

Filozofie

akred.

Dr.

P, K

4

Filozofie

Historické vědy

rigor.

NMgr. P, K

2

Archivnictví

Historické vědy

reakre.

Bc.

P

3

Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Politologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Politologie

Design
U Hradec Králové
Filozofická fakulta

ANO

ANO

U Hradec Králové
Pedagogická fakulta
14

A na dobu platnosti akreditace magisterského
studijního programu (tj. do 30.4.2014).
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vyjasnit personální zabezpečení
studijního oboru, včetně garanta studijního
oboru.
A na dobu platnosti akreditace magisterského
studijního programu (tj. do 31.7.2017).
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2014.
A 4 AK doporučuje věnovat pozornost
personálnímu růstu pracoviště.

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
N Zdůvodnění: Studijní obor není dostatečně
vědně vyprofilován, coţ se odráţí v
neadekvátním vymezení jeho obsahu a
předmětné oblasti souvisejícího výzkumu
(především ve vztahu k informační výchově a
vymezení chápání pojmů a jejich vztahu
technika - výchova, sociokulturní funkce
techniky a výchova). Personální zabezpečení
je nedostatečné. Kvalita publikací nevytváří
předpoklady pro vědeckou přípravu
doktorandů (uváděné časopisy mnohdy
naplňují vnější kriteria na recenzované
časopisy, ale kvalita některých příspěvků resp.
recenzního řízení není na úrovni obvyklé v
podobných oborech, např. didaktikách
přírodních věd). Nejsou vymezeny poţadavky
na technické vzdělání v rámci přijímacího
řízení a vztah ke studijním programům
z oblasti techniky.
A 6 AK poţaduje předloţit u pedagogickopsychologického modulu kontrolní zprávu
v září 2014 ke struktuře volitelných předmětů a
jejich návaznosti v bakalářském a navazujícím
magisterském studiu, předloţit témata
vypisovaných závěrečných prací ve vztahu ke
kompetencím studentů a zařazení předmětu
Pedagogická praxe 3 v návaznosti na
zařazování oborových didaktik do studijních
plánů strukturovaného studia přípravy učitelů
pro střední školy (týká se všech studijních
oborů v rámci pedagogicko-psychologické
přípravy pro střední školy).

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

P, K

4

Didaktika technické výchovy

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Historie se zaměřením na vzdělávání
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na
vzdělávání

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P, K

3

Náboţenská výchova

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

A6
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2014.
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
publikační činnosti a kvalifikačním růstu
pracoviště v září 2014.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Řízení sboru

A6

15

A6

A 4 AK konstatuje závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhuje
omezení akreditace. Zdůvodnění: Předloţený
garant studijního oboru nesplňuje standardy
AK pro garantování studijního oboru.
A 6 AK poţaduje upravit název studijního
oboru na Tělesná výchova a sport se
zaměřením na vzdělávání.
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru a
umělecké činnosti pracoviště v září 2014.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Tělovýchovné a sportovní aktivity se
zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

A6

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Základy techniky se zaměřením na vzdělávání
Hra na nástroj a sólový zpět se zaměřením na
učitelství základních uměleckých škol

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Sbormistrovství

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy – dějepis

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy – hudební výchova

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy – ruský jazyk a
literatura

A6
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
publikační činnosti a kvalifikačním růstu
pracoviště v září 2014.

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy – tělesná výchova

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy – výtvarná výchova

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy – základy
společenských věd

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy – základy techniky

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy – informatika

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Informatika se zaměřením na vzdělávání
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A6

A 6 dtto
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru a
umělecké činnosti pracoviště v září 2014.
A 4 AK konstatuje závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhuje
omezení akreditace. Zdůvodnění: Předloţený
garant studijního oboru nesplňuje standardy
AK pro garantování studijního oboru.
A6
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vyjasnit personální zabezpečení
informatické části studijního oboru a vyjasnit
předměty SZZk.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy – chemie

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Biologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Biologie se zaměřením na vzdělávání

A6

Biologie

reakre.

Bc.

P

3

Systematická biologie a ekologie

Chemie

akred.

Bc.

P

3

Aplikovaná chemie

A6
N Zdůvodnění: Název studijního oboru
neodpovídá obsahu studia, který je obecně
chemický bez aplikačního zaměření.
Personální zabezpečení studijního programu
je nedostatečné. Věková struktura
habilitovaných vyučujících nedává perspektivu
pro rozvoj studijního oboru, přičemţ není
jasné, zdali v oboru působí také mladší
odborní asistenti s předpokladem blízké
habilitace.

reakre.

NMgr. P

2

Komunikační a řídicí technologie

A8

Historical Sciences

reakre.

Dr.

P, K

3

History

A

Philosophy

akred.

Dr.

P, K

3

Philosophy

A

Philosophy

akred.

Dr.

P, K

3

Religious Studies

A

reakre.

NMgr. P

2

Ošetřovatelství

Učitelství pro střední školy
U Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta

U Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Elektrotechnika a informatika
U Pardubice
Fakulta filozofická
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.8.2019).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.5.2014).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.5.2014).

U Pardubice
Fakulta zdravotnických studií
Ošetřovatelství

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
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UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu
Výtvarná umění

reakre.

Dr.

P, K

3

A do 30.6.2013. AK posoudí ţádost
v souvislosti s hodnocením doktorského
studijního programu.

Vizuální komunikace

UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta ţivotního prostředí
Ekologie a ochrana prostředí

rozšíř.

NMgr. K

2

Odpadové hospodářství

Ekologie a ochrana prostředí

rozšíř.

NMgr. K

2

Revitalizace krajiny

Fyzika

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol

Fyzika

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství fyziky pro střední školy

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Biologie

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Český jazyk a literatura

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Dějepis

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Fyzika

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Geografie

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Hudební výchova

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Matematika

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Německý jazyk a literatura

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Sbormistrovství

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
31.12.2014).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
31.12.2014).

UJEP v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta

ANO

ANO
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A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Tělesná výchova
Učitelské studium českého jazyka a literatury
pro 2. stupeň základních škol a středních škol
Učitelské studium hudební výchovy pro
základní školy, střední školy a základní
umělecké školy

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Výpočetní technika

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Základy společenských věd
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň
základních škol
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň
základních škol

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Dějepis pro 2. stupeň základních škol
Hudební výchova pro 2. stupeň základních
škol

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Chemie pro 2. stupeň základních škol

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Matematika pro 2. stupeň základních škol
Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň
základních škol
Občanská výchova pro 2. stupeň základních
škol
Technická výchova pro 2. stupeň základních
škol

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P, K

4

Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol
Učitelství cizích jazyků pro základní školy německý jazyk

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol

Vychovatelství

reakre.

Mgr.

P, K

4

Vychovatelství pro speciální zařízení

UK v Praze
2. lékařská fakulta
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A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

ANO

ANO

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

reakre.

Bc.

P

3

Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v
pediatrickém ošetřovatelství

Political Science

reakre.

NMgr. P

2

Geopolitical Studies

Politologie

reakre.

NMgr. P

2

Bezpečnostní studia

Sociology

akred.

NMgr. P

2

Public and Social Policy (jednooborové)

Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Anglický jazyk (dvouoborové)

A8

Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Anglický jazyk (jednooborové)

A8

Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Anglofonní literatury a kultury (dvouoborové)

A8

Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Anglofonní literatury a kultury (jednooborové)

Filologie

reakre.

NMgr. P

2

Iberoamerikanistika (jednooborové)

Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Mongolistika (dvouoborové)

A8
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
kvalifikačním růstu a publikační činnosti
pracoviště v září 2015.

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Mongolistika (dvouoborové)

A 6 dtto

Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Mongolistika (jednooborové)

A 6 dtto

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Mongolistika (jednooborové)

A 6 dtto

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Tibetanistika (dvouoborové)

A 6 dtto

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Tibetanistika (jednooborové)

A 6 dtto

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Tibeto-mongolská studia (jednooborové)

A 6 dtto

Ošetřovatelství

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UK v Praze
Fakulta sociálních věd
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
kvalifikačním růstu pracoviště v září 2014.

A
ANO

A

ANO

A 4 dtto
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 13.12.2014).

UK v Praze
Filozofická fakulta
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ANO

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Historické vědy

reakre.

NMgr. P

2

Pedagogika

reakre.

Bc.

3

Philology

akred.

NMgr. P

2

Philology

akred.

NMgr. P

2

Philology

akred.

NMgr. P

2

Philology

akred.

NMgr. P

2

Historie
Andragogika a personální řízení
(jednooborové)
Anglophone Literatures and Cultures
(dvouoborové)
Anglophone Literatures and Cultures
(jednooborové)
English Language and Linguistics
(dvouoborové)
English Language and Linguistics
(jednooborové)

reakre.

Bc.

P, K

3

Husitská teologie (jednooborové)

A8

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Didaktika českého jazyka

Speciální pedagogika

reakre.

NMgr. P

2

ANO

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. K

2

ANO

A4

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Speciální pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
pro základní školy a střední školy - pedagogika
(dvouoborové)
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
pro základní školy a střední školy - pedagogika
(dvouoborové)

A4
A do 31.12.2017. AK poţaduje předloţit
kontrolní zprávu o naplňování souladu studia
se standardy pro speciální pedagogiku v září
2014.

ANO

A4

Demografie

reakre.

Bc.

P

3

Demografie s ekonomií

A

A8

Demography

rozšíř.

Bc.

P

3

Demography and Economics

A

A8

P, K

ANO

A6

A

A8

A

A8

A

A8

A

A8

UK v Praze
Husitská teologická fakulta
Teologie
UK v Praze
Pedagogická fakulta

UK v Praze
Přírodovědecká fakulta
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Geologie

reakre.

Bc.

P

3

Geologie

reakre.

Bc.

P

3

Geologie

reakre.

NMgr. P

2

Geologie

reakre.

NMgr. P

2

Chemie

reakre.

Bc.

P

3

Chemie

reakre.

Bc.

P

3

Chemie

reakre.

NMgr. P

2

Chemie

reakre.

NMgr. P

2

Chemistry

reakre.

Bc.

P

3

Chemistry

reakre.

Bc.

P

3

Geologie se zaměřením na vzdělávání
(dvouoborové)
Geologie se zaměřením na vzdělávání
(jednooborové)
Učitelství geologie pro střední školy
(dvouoborové)
Učitelství geologie pro střední školy
(jednooborové)
Chemie se zaměřením na vzdělávání
(dvouoborové)
Chemie se zaměřením na vzdělávání
(jednooborové)
Učitelství chemie pro střední školy
(dvouoborové)
Učitelství chemie pro střední školy
(jednooborové)
Chemistry Oriented at Education
(dvouoborové)
Chemistry Oriented at Education
(jednooborové)

akred.

Bc.

K

4

Ošetřovatelství

Andragogika

reakre.

Dr.

P, K

3

Andragogika

Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Italská filologie (jednooborové)

A do 30.6.2013. AK poţaduje doplnit
„Doplňující informace k ţádosti o (re)akreditaci
strukturovaného studijního programu Učitelství
pro ZŠ, Učitelství pro SŠ“, které měly být
standardní součástí ţádosti o (re)akreditaci
učitelských studií v souladu se standardy AK a
předloţit aktuální doklady o zajištění
pedagogicko-psychologických disciplín, včetně
případné mezifakultní smlouvy.
A do 30.6.2013. dtto
ANO

A do 30.6.2013. dtto

ANO

A do 30.6.2013. dtto
A do 30.6.2013. dtto
A do 30.6.2013. dtto

ANO

A do 30.6.2013. dtto

ANO

A do 30.6.2013. dtto

A

A do 30.6.2013. dtto

A

A do 30.6.2013. dtto

UP v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd
Ošetřovatelství

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UP v Olomouci
Filozofická fakulta

22

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
kvalifikačním růstu a publikační činnosti
pracoviště pro oblast lingvistiky v září 2014.
AK dále poţaduje zavést písemnou část SZZk.

A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
teoreticky zaměřené publikační činnosti
mladších pracovníků v září 2014.

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Japonská filologie (dvouoborové)

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Filologie

reakre.

NMgr. P

2

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Nizozemská filologie (dvouoborové)
Nizozemská filologie se zaměřením na
odborný jazyk (jednooborové)
Nizozemština pro hospodářskou praxi
(jednooborové)

Filologie

reakre.

NMgr. P

2

Odborná francouzština pro hospodářskou praxi
(jednooborové)

Filologie

reakre.

NMgr. P

2

Polská filologie (dvouoborové)

A8
A 4 AK poţaduje upravit skladbu studijních
předmětů tak, aby student musel získat
minimálně 50 kreditů z filologických předmětů.
AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
provedených úpravách studijního plánu v září
2013.
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
kvalifikačním růstu a publikační činnosti
pracoviště v září 2014.

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Polská filologie (dvouoborové)

A 6 dtto

Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Polská filologie (jednooborové)

Humanities

akred.

Bc.

P

3

Humanitní studia

rozšíř.

Bc.

P

3

Jewish and Israeli Studies (dvouoborové)
Judaistika. Ţidovská a izraelská studia
(dvouoborové)

A 6 dtto
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení a publikační činnosti
pracoviště v září 2014.

Teorie a dějiny výtvarných umění

reakre.

Bc.

P

3

Dějiny výtvarných umění (jednooborové)

Lékařská biofyzika

reakre.

Dr.

P, K

4

Medical Biophysics

akred.

Dr.

P, K

4

A8
A8

A

A 4 dtto
A8

UP v Olomouci
Lékařská fakulta
A8

A

A8

A

N Zdůvodnění: Skladba a obsah studijních
předmětů z oblasti filologie neumoţňují
dosáhnout profilu absolventa a cílů studia.

UP v Olomouci
Pedagogická fakulta
Philology

akred.

Bc.

P

3

English for the Service Sector (jednooborové)
23

Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

P, K

4

Didaktika technické výchovy

Specializace v pedagogice

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Muzejní a galerijní pedagogika (dvouoborové)

Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

4

Vzdělávání v matematice

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň
základních škol

P, K

24

ANO

Cílům studia neodpovídají ani předměty SZZk.
Chybí cílené zaměření na odborný jazyk.
Garant studijního oboru nemá relevantní
publikace zaměřené na anglickou filologii.
N Zdůvodnění: Studijní obor není dostatečně
vědně vyprofilován, coţ se odráţí v
neadekvátním vymezení jeho obsahu a
předmětné oblasti souvisejícího výzkumu
(především ve vztahu k informační výchově a
vymezení chápání pojmů a jejich vztahu
technika - výchova, sociokulturní funkce
techniky a výchova). Personální zabezpečení
je nedostatečné. Kvalita publikací nevytváří
předpoklady pro vědeckou přípravu
doktorandů (uváděné časopisy mnohdy
naplňují vnější kriteria na recenzované
časopisy, ale kvalita některých příspěvků resp.
recenzního řízení není na úrovni obvyklé v
podobných oborech, např. didaktikách
přírodních věd). Nejsou vymezeny poţadavky
na technické vzdělání v rámci přijímacího
řízení a vztah ke studijním programům
z oblasti techniky.
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje předloţit doklady o pedagogickopsychologickém modulu. AK dále poţaduje
jednoznačně vymezit podíl kontaktní a
distanční části studia, popis způsobu výuky
v kontaktní části výuky, předloţit metodiku
kombinovaného studia a předloţit informace o
předpokládaném počtu studentů na jednoho
tutora.
N Zdůvodnění: Navrhovaný garant studijního
oboru není publikačně činný v oblasti oborové
didaktiky. Pracoviště není řešitelem ţádného
externího vědecko-výzkumného projektu
v oblasti studijního oboru. Navrhovaná témata
disertačních prací jsou volena příliš obecně a
pro všechny stupně škol, coţ neodpovídá
zamýšlenému týmu školitelů a jejich odborné
orientaci. Název studijního oboru neodpovídá
cílům studia a profilu absolventa, odkazuje na
praktické aktivity, nikoliv na rozvoj teoretického
základu oboru.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
1.3.2016).

Učitelství pro základní školy

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
1.3.2016).

rozšíř.

NMgr. K

2

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních
škol

reakre.

NMgr. P, K

2

Evropská studia se zaměřením na evropské
právo

A4

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje doplnit ţádost tak, aby mohla být
projednána na listopadovém zasedání AK.

ANO

UP v Olomouci
Právnická fakulta
Politologie
UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Biochemie

rozšíř.

NMgr. P

2

Bioinformatika

Biochemie

rozšíř.

Bc.

P

3

Bioinformatika

Geografie

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Regionální geografie

Geography

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Regional Geography

reakre.

NMgr. P, K

2

Průmyslové inţenýrství

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Stavební inţenýrství

reakre.

NMgr. P, K

1,5

Prostředí staveb

A8

Stavební inţenýrství

reakre.

Bc.

P, K

4

Prostředí staveb

Stavební inţenýrství

akred.

Bc.

P, K

4

Městské stavitelství a inţenýrství

A8
A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

dtto
N Zdůvodnění: Nedostatečná publikační
činnost pracoviště v zahraničních
renomovaných časopisech (popř. v časopisech
s IF). Název studijního oboru neodpovídá
obsahu studia.

A

N Zdůvodnění: dtto

UTB ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ekonomika a management
VŠB-TU Ostrava
Fakulta stavební

VŠB-TU Ostrava
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Hornicko-geologická fakulta
Fyzika

akred.

NMgr. P

2

Aplikovaná fyzika

A6

Fyzika
Geodesy, Cartography and
Geoinformatics

akred.

Bc.

3

Aplikovaná fyzika

A6

akred.

NMgr. P, K

2

Geoinformatics

Geodézie a kartografie

reakre.

NMgr. P, K

2

Inţenýrská geodézie

Geodézie, kartografie a geoinformatika

akred.

NMgr. P, K

2

Geoinformatika

Mineral Raw Materials

akred.

NMgr. P

2

European School for Brownfield
Redevelopment

Nerostné suroviny

rozšíř.

NMgr. P

2

Evropská škola pro znovuvyuţití brownfields

Nerostné suroviny

reakre.

NMgr. P, K

2

Automatizace a počítače v surovinovém
průmyslu

P

A
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A

A8
A 4 AK konstatuje závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhuje
omezení akreditace. Zdůvodnění: Personální
zabezpečení studijního oboru je nedostatečné
Klíčový vyučující, který zajišťuje sedm
profilujících studijních předmětů, patří sice
k renomovaným odborníkům, nicméně v rámci
studijního oboru má zajišťovat i předměty, ke
kterým dlouhodobě nepublikuje (např.
Laserová technika, Měřické přístroje a
systémy a Měření pohybů a deformací
objektů). Další habilitovaní vyučující, kteří mají
zajišťovat studijní obor, nemají odpovídající
publikační činnost vztahující se ke studijnímu
oboru.
A8
N Zdůvodnění: Navrţený garant studijního
oboru nesplňuje standardy AK pro garantování
studijního oboru (působí jako garant studijního
oboru Environmentální inţenýrství, nevykazuje
odpovídající publikační činnost k oboru).
Pracoviště nevykazuje odpovídající publikační
činnost v oblasti obnovy brownfields mimo
VŠB-TU Ostrava. AK doporučuje při
případném opětovném předkládání ţádosti
zváţit zařazení i problematiky obnovy
brownfields z ekonomického a sociálně
geografického pohledu.
N Zdůvodnění: dtto
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vyjasnit personální zabezpečení
jednotlivých studijních předmětů (v případě, ţe
se na zabezpečování studijního předmětu
podílí více vyučujících, je třeba vyjasnit jejich
podíl na výuce).

Nerostné suroviny

reakre.

NMgr. P, K

2

Systémové inţenýrství v oblasti surovin

Nerostné suroviny

reakre.

NMgr. P, K

2

Environmentální inţenýrství

Geological Engineering

reakre.

Dr.

P, K

3

Geological Engineering

A

Mining

akred.

NMgr. P, K

2

Mining Engineering

A

dtto
A do 30.6.2013. AK poţaduje upravit koncepci
studijního oboru tak, aby došlo k provázání
povinných předmětů (včetně předmětů SZZk),
zařadit základní problémy matematiky a
chemie, které budou provázené s odbornými
předměty. AK doporučuje jmenovat garantem
studijního oboru odborníka s odpovídající
publikační činností (publikační činnost
současného garanta je nedostatečná).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2013).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2013).

VŠE v Praze
Fakulta financí a účetnictví

Finance a účetnictví

reakre.

Bc.

P

3

Učitelství praktického vyučování v
ekonomickém vzdělávání

akred.

Bc.

P

3

International Business

A 4 AK konstatuje závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhuje
omezení akreditace. Zdůvodnění:
Nedostatečné personální zabezpečení
studijního oboru. Garant studijního oboru
nemá odpovídající publikační činnost
v pedagogicko-psychologické části studia.
Personální zabezpečení předmětů z oblasti
psychologie je nedostatečné, předměty jsou
zabezpečeny docentem bez habilitace v oboru
psychologie, který nemá odpovídající
publikační činnost v oblasti psychologie a který
na fakultě působí pouze v rozsahu
minimálního úvazku. Rovněţ zajištění
předmětů z oblasti pedagogiky je
problematické (habilitovaný vyučující, který má
tuto oblast zajišťovat, působí v rozsahu plného
úvazku na jiné instituci).

VŠE v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
International Economic Relations
VŠE v Praze
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A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 30.6.2020).

Fakulta podnikohospodářská
Economics and Management

akred.

Bc.

P

3

Corporate Economics and Management

A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.7.2017).

VŠE v Praze
Národohospodářská fakulta

Ekonomie a hospodářská správa

reakre.

NMgr. P

2

Hospodářské a politické dějiny

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje uvést v soulad studijní plán a cíle
studia („obor propojuje znalosti z… sociologie,
politologie“, tyto předměty se však nevyučují
ani v historickém kontextu). AK rovněţ
poţaduje zařadit do studijního plánu předměty,
které se budou zabývat historicky významnými
regiony jako je západní Evropa, Středomoří,
Rusko a zároveň vyjasnit časové zaměření
studijního oboru. AK dále poţaduje odstranit
obsahové překrývání studijních předmětů
(např. Dějiny mezinárodních vztahů - Dějiny
mezinárodních vztahů 19. a 20. století). Dále
je třeba upravit navrhovaná témata
diplomových prací tak, aby odpovídala profilu
absolventa a cílům studia (mezi témata
diplomových prací jsou zařazena i témata
z oblasti sociálně-kulturní (volnočasové aktivity
v normalizační ČSSR), coţ však nemá oporu
v metodologickém základu studijního oboru).

akred.

Bc.

3

Zdravotně sociální pracovník

A4

Strojírenství

A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu v
říjnu 2013 o personálním zabezpečení
studijního oboru a o počtech přihlášených
studentů k přijímacím zkouškám, přijatých
studentů ke studiu a počtu studentů, kteří
řádně dokončili první ročník.

VŠPJ Jihlava
Zdravotně sociální péče

P

VŠTE v Českých Budějovicích

Strojírenství

akred.

Bc.

P

3

VUT v Brně
Fakulta chemická
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Chemie a technologie potravin

reakre.

Bc.

P, K

3

Biotechnologie

A do 31.12.2012

Chemie a technologie potravin

reakre.

Bc.

P, K

3

Potravinářská chemie

A do 31.12.2012

VUT v Brně
Fakulta podnikatelská
Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

K

3

Ekonomika podniku

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P

3

Management v tělesné kultuře

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

K

3

Účetnictví a daně

Systémové inţenýrství a informatika

reakre.

Bc.

P, K

3

Manaţerská informatika

VUT v Brně
Fakulta strojního inţenýrství
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A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
31.12.2016).
A 4 AK konstatovala závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhla
omezení akreditace. Zdůvodnění: V důsledku
nově zavedených změn v oboru došlo
k nevyhovující následnosti některých klíčových
ekonomických předmětů (např. předmět
Veřejné finance předchází výuce předmětu
Makroekonomie; výuka předmětu Sociálněpsychologické kompetence manaţera
předchází výuce předmětu Management), a
tím k narušení struktury oboru. Garant oboru
nepublikuje v oblasti managementu sportu.
Publikační činnost vyučujících klíčových
předmětů Ekonomika sportu a Management
sportu neodpovídá odbornosti těchto
předmětů.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
31.12.2016).
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vyjasnit personální zabezpečení
jednotlivých studijních předmětů (údaje
uvedené v personálních listech
nekorespondují s anotacemi předmětů a
doplnit aktuální publikační činnost. AK
doporučuje zváţit, zda je nutné v kombinované
formě studia poţadovat semestrální projekt u
všech studijních předmětů (např. Matematika 1
a 2).

Aplikované vědy v inţenýrství

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Design vizuálních komunikací ve strojírenství

Applied Sciences in Engineering

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Design of Visual Communication

Aplikované vědy v inţenýrství

reakre.

Bc.

P, K

3

Průmyslový design ve strojírenství

Applied Sciences in Engineering

rozšíř.

Bc.

K

3

Applied Sciences in Engineering

reakre.

Bc.

P

Engineering

rozšíř.

Bc.

Engineering

reakre.

Strojírenství

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje přepracovat ţádost tak, aby skladba
studijních předmětů odpovídala názvu
studijního oboru (předloţené materiály
odpovídají spíše průmyslovému designu a
grafickému designu, neţli designu vizuálních
komunikací a často spíše bakalářskému stupni
studia).

A

dtto
A 6 AK poţaduje zaměřit studijní obor
výhradně na oblast průmyslového designu ve
strojírenství (opustit zaměření na design
produktový) a rozšířit rozsah výuky a profilovat
zaměření jednotlivých ateliérů. AK poţaduje
předloţit kontrolní zprávu v září 2015.

Industrial Design

A

A 6 dtto

3

Industrial Design

A

K

3

Professional Pilot

A

A 6 dtto
A 8 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
publikační aktivitě pracoviště v září 2016.

Bc.

P

3

Professional Pilot

A

A 8 dtto

reakre.

Bc.

P, K

3

Profesionální pilot

Mechanical Engineering

rozšíř.

NMgr. K

2

Aeronautical Traffic

A

A 8 dtto

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P

2

Aeronautical Traffic

A

A 8 dtto

Mechanical Engineering

rozšíř.

NMgr. K

2

Aircraft Design

A

A 8 dtto

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P

2

Aircraft Design

A

A 8 dtto

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Letecký provoz

A 8 dtto

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Stavba letadel

A 8 dtto.

Engineering

rozšíř.

Bc.

3

Quality, Reliability and Safety

A

A8

Mechanical Engineering

rozšíř.

NMgr. K

2

Automotive and Material Handling Engineering A

A8

P, K
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A 8 dtto

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P

2

Automotive and Material Handling Engineering A

A8

Mechanical Engineering

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Quality, Reliability and Safety

A8

Strojírenství

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

Strojírenství

reakre.

Bc.

P, K

3

Energetika, procesy a ekologie

A8
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit název studijního oboru na
Energetika, procesy a ţivotní prostředí, který
lépe odpovídá obsahu studijního oboru i
současné terminologii. Obdobně AK
doporučuje upravit názvy jednotlivých
studijních předmětů. AK dále poţaduje
aktualizovat studijní literaturu.

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Automobilní a dopravní inţenýrství

A8

Strojní inţenýrství

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

A8

rozšíř.

NMgr. P

2

Informační systémy

A4

Ekonomická a regionální geografie

A na dobu platnosti akreditace studijního
programu na Fakultě pedagogické ZU v Plzni
(tj. do 1.3.2016).

A

ZU v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Inţenýrská informatika
ZU v Plzni
Fakulta ekonomická
Geografie

akred.

Bc.

P

3

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Bankovní institut vysoká škola, a.s.,
Praha

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Daně v podnikatelské sféře
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N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru. Profilující
předměty jsou zajišťovány převáţně
vyučujícími, kteří mají uzavřenu s vysokou
školou pouze dohodu a mají zároveň další
úvazky na jiných institucích. Rovněţ
habilitovaní vyučující, kteří zajišťují profilující
předměty (např. základy účetnictví), mají
celkové rozsahy úvazků přesahující 1,75 a

neodpovídají tak standardům AK. Předměty
SZZk neodpovídají profilu absolventa (chybí
některé části daňové problematiky) a ve
studijním plánu chybí předmět, který by
umoţňoval hlubší zakotvení daňové
problematiky.

CEVRO Institut, o.p.s., Praha
Veřejná správa
Filmová akademie Miroslava
Ondříčka v Písku, o.p.s.

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Bezpečnostní studia

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby
Theory and Praxis of the Audiovisual
Work
Theory and Praxis of the Audiovisual
Work
Literární akademie (Vysoká škola
Josefa Škvoreckého), s.r.o., Praha

reakre.

NMgr. P

2

Tvorba audiovizuálního díla

A6

reakre.

NMgr. P

2

Creation of Audiovisual Work

A

A6

rozšíř.

Bc.

P

3

Creation of Audiovisual Work

A

A na dobu platnosti studijního oboru v českém
jazyce (tj. do 30.4.2020).

Mediální a komunikační studia

reakre.

Bc.

P

3

Komunikace v médiích

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Mediální a komunikační studia

reakre.

Bc.

P, K

3

Tvůrčí psaní a publicistika

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Mediální a komunikační studia

reakre.

NMgr. P

2

Komunikace v médiích

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Mediální a komunikační studia

reakre.

NMgr. P

2

Tvůrčí psaní

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

International Economic Relations

akred.

Bc.

3

Mezinárodní teritoriální studia

reakre.

NMgr. P, K

2

International Business
Mezinárodní a regionální vztahy v
průmyslovém vlastnictví

Právní specializace

reakre.

Bc.

3

Veřejná správa

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
P

P, K

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 1.3.2014).

A
ANO

A4
A4

Rašínova vysoká škola s.r.o., Brno
Logistika

akred.

Bc.

P

3

Logistika ve veřejné správě
32

N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru. Navrhovaný
garant studijního oboru nevykazuje za

posledních pět let ţádnou publikační činnost
z logistiky. Profilující předměty jsou
zajišťovány ve značné míře vyučujícími, kteří
v oblasti těchto předmětů neprokazují
odpovídající publikační činnost (např. u
předmětů Základy managementu, Marketing,
Management kvality v logistice aj.)

Akademie STING, o.p.s., Brno

Ekonomika a management
Univerzita Jana Amose Komenského
Praha, s.r.o.,

Pedagogika

reakre.

reakre.

NMgr. P, K

Dr.

P, K

2

3

Podniková ekonomika a management

A 4 AK konstatovala závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhla
omezení akreditace. Zdůvodnění:
Nedostatečná výzkumná činnost pracoviště,
které nebylo v posledních letech řešitelem
ţádného externího projektu z oblasti
podnikové ekonomiky a managementu.
Externě získané projekty jsou zaměřené
zejména na vzdělávací činnost a na oblast
stavebnictví, nikoli podnikovou ekonomiku a
management. Personální zabezpečení
studijního programu je nedostatečné. Chybí
jádro habilitovaných pracovníků s odpovídající
odbornou a publikační činností, kteří by měli
pracovní poměr na Akademii STING a
nepůsobili významným způsobem na jiné
instituci. Z 5 kmenových docentů jsou 4
nehabilitovaní. Ostatní docenti působí na
Akademii STING jen na dohodu nebo na
částečný úvazek. Ze 4 profesorů odpovídá
poţadavkům standardů AK pouze jeden,
ostatní nepublikují v přednášených
předmětech a v jednom případě přesahuje
součet všech úvazků 1,75. Oproti stavu
posuzovanému v roce 2008 nedošlo k rozvoji
studijního programu, naopak personální
zabezpečení se zhoršilo. Současná personální
situace nevytváří podmínky pro kvalitní
realizaci magisterského programu a jeho
rozvoj.

Andragogika

A 4 AK poţaduje zvýšit kvalitu vědecko
výzkumné práce tak, aby dominovala
badatelská nikoli aplikovaná činnost a aby
kvalita publikačních výstupů odpovídala
obvyklým standardům ve studijním programu
Pedagogika.
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Vysoká škola realitní - Institut Franka
Dysona, s.r.o., Brno

Nemovitý majetek
Vysoká škola finanční a správní,
o.p.s., Praha

reakre.

Bc.

P, K

3

Oceňování nemovitostí

A 4 AK konstatovala závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhla
omezení akreditace. Zdůvodnění: Personální
zabezpečení studijního programu je
nedostatečné. Garant studijního oboru, který
jako nehabilitovaný docent garantuje zároveň
studijní obor Realitní makléř (coţ je v rozporu
se standardy AK), neprokazuje odpovídající
publikační činnost. Na vysoké škole působí
pouze dva docenti, z nichţ jeden pouze na
částečný úvazek, přičemţ má další plný
úvazek na jiné instituci. Program je zajišťován
dále pěti vyučujícími, kteří nejsou nositeli
vědeckých hodností. Nicméně jejich publikační
činnost se vztahuje k odbornosti předmětů, jeţ
zajišťují, pouze částečně. Personální
zabezpečení studijního programu nedává
perspektivy pro další rozvoj studijního oboru.
V ţádosti chybí údaje o zabezpečení
kombinované formy studia. Sylaby některých
předmětů jsou zastaralé, a to včetně studijní
literatury.

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

P, K

3

Veřejné finance

A do 31.12.2012

Hospodářská politika a správa
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.,
Ostrava

reakre.

NMgr. P, K

2

Veřejné finance

A do 31.12.2012

Bezpečnostně právní studia

rozšíř.

Bc.

K

3

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné
správě

Bezpečnostně právní studia
Vysoká škola obchodní v Praze,
o.p.s.

rozšíř.

Bc.

K

3

Technologie ochrany osob a majetku

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
1.3.2015).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
1.3.2015).

Letový provoz

A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2014.

Ekonomika a řízení v dopravě a spojích

rozšíř.

Bc.

P

3

34

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

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

P

3

Porodní asistentka

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje změnit název studijního programu na
Porodní asistence a vyjasnit publikační činnost
jednotlivých vyučujících v odbornosti
porodních asistentek.

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ
Rašínova vysoká škola s.r.o., Brno

Ekonomika a insolvence

akred.

NMgr. P

2

Revitalizace ekonomických subjektů a řízení
zdrojů

Ekonomika a management
Vysoká škola obchodní a hotelová,
s.r.o., Brno

rozšíř.

Bc.

3

Řízení zdravotnických sluţeb

AK trvá na svém původním stanovisku –
neudělení akreditace. Zdůvodnění: Ţadatel ve
svém vyjádření neuvádí ţádné nové podstatné
skutečnosti, které by AK nebyly známy při
vydání nesouhlasného stanoviska. Nominální
navyšování počtu docentů a profesorů, kteří se
mají podílet na výuce, bez odpovídající
odborné a publikační činnosti (ve vztahu
k zabezpečovaným předmětům) a bez jejich
zapojení do výuky profilujících předmětů
nevede ke zkvalitnění personálního
zabezpečení.
AK trvá na svém původním stanovisku –
neudělení akreditace. Zdůvodnění: Přes
nominální navýšení počtu docentů a profesorů,
kteří se mají podílet na výuce, nedošlo
k faktickému zkvalitnění personálního
zabezpečení. Odborná a publikační činnost
nově uváděných pracovníků nesouvisí
se zajišťovanými předměty (to se týká
například i navrhovaného garanta, který má
vyučovat předmět Ekonomické teorie, aniţ by
k němu odborně publikoval).

Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje posílit předměty zaměřené na
problematiku cestovního ruchu a upravit profil
absolventa (skladba studijních předmětů
neumoţňuje získat kompetence v oblasti řízení
cestovního ruchu).

Gastronomie, hotelnictví a turismus

rozšíř.

Bc.

P

P, K

3

UK v Praze
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Husitská teologická fakulta

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

akred.

NMgr. P

2

Sociální a charitativní práce (jednooborové)

Dramatická umění

omez.

Bc.

P, K

3

Audiovizuální komunikace a tvorba

Teorie a dějiny divadla, filmu a
masmédií

omez.

Bc.

P, K

3

Scénická a mediální studia
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ANO

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje předloţit upravenou ţádost tak, aby
mohla být projednána na listopadovém
zasedání AK.

AK trvá na svém stanovisku – omezení
akreditace. Zdůvodnění: Oproti původně
posuzované ţádosti nastaly dílčí personální
změny, které však na zajištění oboru nemají
dopad. Studijní obor je zaměřen do značné
míry prakticistně a soustředí se na televizní a
filmové umění, ačkoli má ambice pokrývat i
tvorbu rozhlasovou a divadelní; pro tu ovšem
nemá zajištění ani odborné předpoklady.
Teoretické předměty hrají jen doplňkovou roli,
těţištěm jsou cvičení a tzv. řízená praxe.
Teoretické předměty, soudě z předloţených
dokumentů, nejsou dostatečně zajištěny
personálně i co do studijních materiálů,
literatury (v některých případech zcela
zásadně chybí literatura týkající se předmětu
nebo je literatura zastaralá). Hlavním
problémem je personální zabezpečení a zcela
zásadní převaha pedagogů zaměstnaných na
DPP nebo DPČ. Pedagogové v pracovním
poměru pro obor zajišťují převáţně jen obecné
předměty (filozofie, psychologie, kurzy tvůrčího
psaní).
AK trvá na svém stanovisku – omezení
akreditace. Zdůvodnění: Studijní obor je
zaměřen do značné míry prakticistně a
soustředí se na televizní a filmové umění,
ačkoli má ambice pokrývat i tvorbu
rozhlasovou a divadelní; pro tu ovšem nemá
zajištění ani odborné předpoklady. Teoretické
předměty mají jen doplňkovou roli, těţištěm
jsou cvičení a tzv. řízená praxe. Navzdory
pozitivnímu posunu v personálním zajištění
(včetně osoby garanta) stále velké procento
pedagogů zajišťujících povinné předmětů je
zaměstnáno jen na DPP, resp. DPČ. (Jako
externista je zaměstnán např. klíčový
pedagog, vyučující 5 základních oborových
předmětů.) Přetrvávají však obsahové

nedostatky: předměty, které byly slabým
článkem předchozí ţádosti, v upravené ţádosti
nemají jednotlivé listy, u teoretických předmětů
není uvedena dostatečná literatura.

U Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Dopravní technologie a spoje

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Management elektronických komunikací a
poštovních sluţeb

A4

U Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Speciální chemicko-biologické obory

rozšíř.

NMgr. P

2

Bioanalytik

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje předloţit kompletně upravenou
ţádost s rozpracovanými sylaby předmětů
v souladu se standardy AK.

rozšíř.

Bc.

3

Plánování a řízení krizových situací

A4

Angličtina jako cizí jazyk

AK na základě vyjádření vysoké školy netrvá
na omezení akreditace, nicméně poţaduje
věnovat pozornost personálnímu zabezpečení
a kariérnímu růstu pracoviště. AK poţaduje
předloţit v roce 2014 kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení a osobě garanta.

ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inţenýrství
Ochrana obyvatelstva

K

Akcent College, s.r.o., Praha

Specializace v pedagogice

omez.

Bc.

P, K

3

b) akreditace oborů habilitačního řízení (H) a řízení ke jmenování profesorem (P)
legenda: A 4 – AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N – AK nesouhlasí s akreditací;
Vysoká škola

Fakulta

Typ
řízení

Název oboru
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Zaměření
oboru

Stanovisko AK

ČVUT v Praze

Fakulta elektrotechnická

ČVUT v Praze
TU v Liberci

Fakulta elektrotechnická
H, P
Fakulta mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií
H, P

H, P

Elektrické stroje, přístroje a pohony

A8

Materiály a technologie pro elektrotechniku

A8

Aplikované vědy v inţenýrství

A4

Románské
jazyky
Románské
jazyky

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H

Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

P

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením
Lingvistika konkrétních jazyků - srovnávací
slovanská jazykověda

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny anglické a americké literatury

A8

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Historie

A8

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny slovanských literatur

UP v Olomouci

Pedagogická fakulta

H, P

Hudební teorie a pedagogika

A8
A 4 AK poţaduje doplnit vědeckou radu
fakulty o odborníky z oboru hudební teorie.

A8
A4
A do 30.6.2013

c) akreditace doktorských studijních programů podle § 81 zákona o vysokých školách – VŠ a výzkumné ústavy; forma studia prezenční a kombinovaná
Název ústavu
Biologické centrum AV
ČR
Biologické centrum AV
ČR

VŠ
JU v Českých
Budějovicích
JU v Českých
Budějovicích

Fakulta

Studijní program

Ţádost

St.d.

Studijní obor

Přírodovědecká fakulta

Biologie

rozšíř.

4

Biologie ekosystémů

Přírodovědecká fakulta

Biology

rozšíř.

4

Ecosystem Biology

Cizí
jaz.

Stanovisko AK

A8

A

A8

ad 2) projednávání zprávy o hodnocení doktorského programu na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s., Praha
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektorky a prorektora pro výzkum a vývoj Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. (VŠFS). Hodnocení bylo realizováno analýzou vyţádané
sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Jany Geršlové na vysoké škole, při níţ proběhla diskuse s vedením VŠFS
a představiteli studijního programu, byla ověřena úroveň studijní dokumentace a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti a odborná činnost
školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry:
Uskutečňování doktorského studijního programu (DSP) na VŠFS odpovídá podmínkám akreditace a je v souladu s poţadavky programu a oboru. Garant oboru splňuje poţadavky
vyplývající ze standardů AK pro studijní programy. Problematická je oblast výzkumu, kde pracoviště musí věnovat více pozornosti získávání a řešení výzkumných projektů souvisejících
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s odborností DSP. Pokud jde o personální zabezpečení, je třeba upozornit, ţe vytíţení řady akademických pracovníků na dalších institucích je na hranici fyzické zvladatelnosti. Někteří
pracovníci neprokazují dostatečnou publikační činnost, aby se mohli podílet na zabezpečení doktorského programu.
Doporučení pro vedení vysoké školy:
 Věnovat stálou pozornost snaze o získávání externích výzkumných projektů a grantů, které souvisejí s doktorským program a výzkumným zaměřením pracoviště.
 Sledovat publikační aktivity všech pracovníků a vytvářet dostatečný prostor pro jejich rozvoj.
 Věnovat pozornost publikační činnosti doktorandů a jejich kontaktu s mezinárodní vědeckou komunitou.
Doporučení k akreditaci studijního programu:
AK v souvislosti s podáním ţádosti o prodlouţení platnosti akreditace v roce 2013 posoudí, jak jsou naplňována doporučení a odstraňovány konstatované problémy.

ad 3) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzitě Karlovy v Praze
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti prorektora Univerzity Karlovy v Praze (UK), děkana a proděkana pro vědeckou činnost Farmaceutické fakulty UK (FaF) a zástupkyně
odboru pro studium rektorátu UK. Hodnocení bylo realizováno analýzou vyţádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením jejího
předsedy Jana Rody na fakultě, při níţ proběhla diskuse s vedením fakulty a představiteli jednotlivých oborů, byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a studijní
dokumentací a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna
na webu AK.
Závěry:
FaF UK je tradiční fakultou vzdělávající odborníky v oblasti farmacie a příbuzných oborech s dlouhodobě velmi kvalitními badatelskými výstupy. Fakulta uskutečňuje 12 oborů
doktorského studia. Významný počet oborů s sebou nutně nese v některých případech zřetelné personální prolínání nejen ve sloţení oborových rad, ale i školitelů. Jedná se především
o obory, které jsou si tematicky blízké. To vede k úvaze či doporučení – detailněji zmíněné u hodnocení jednotlivých oborů – o spojení některých oborů (prospělo by to i k lepší orientaci
studentů ve studovaných tematikách a omezila se přemíra specializace).
AK doporučuje sblíţení oborů Farmaceutická chemie a Farmaceutická technologie, dále Farmaceutická analýza a Bioanalytická chemie a dále Sociální farmacie – lékárenství a Klinická
farmacie. Vedení FaF by téţ mělo působit na oborové rady, aby se vyváţil počet doktorandů školených jednotlivými školiteli, v závaţných případech by se k řešení mělo přistoupit
okamţitě. U některých oborů by se zvýšená pozornost měla věnovat věkové struktuře školitelů a personálnímu obsazení.
Kvalita obhájených disertací je velmi dobrá aţ výborná, stejně jako publikační aktivita doktorandů. Prozatím je podíl disertačních prací s klasickým uspořádáním srovnatelný se soubory
komentovaných prací, přesouvá se spíše k posledně citovanému způsobu.
Doporučení pro jednotlivé studijní obory:
SP Farmacie, SO Farmaceutická technologie
Jedná se o relativně malý obor, který navazuje na Farmaceutickou chemii, coţ je moţné doloţit i prolínáním působení školitelů. Obor má nízký počet absolventů. Je nutné obor personálně
stabilizovat (je třeba změna garanta oboru). Více se soustředit na technologické aspekty, významněji se tematicky separovat od oboru Farmaceutická chemie nebo oba obory spojit do
jediného (Farmaceutická chemie a technologie).
SP Farmacie, SO Farmaceutická chemie
Obor lze povaţovat za přiměřený, v současné době konsolidovaný jak po vědecké, tak po personální stránce.
SP Farmacie, SO Farmakognosie
Jedná se o malý obor, zabývající se relativně úzkým segmentem biologicky aktivních přírodních látek. Prozatím se obor personálně, resp. kvalifikačně nevyvíjí a zároveň se prolíná
personálně s oborem Toxikologie přírodních látek. Je nezbytné zlepšit personální obsazení, a pokud to není moţné, je třeba uvaţovat o fúzi s některým dalším oborem.
SP Farmacie, SO Toxikologie přírodních látek
Oproti příbuznému oboru Farmakognosie je hodnocený obor grantově aktivní, převaţují granty udělené GAČR. Výzkumná aktivita je na rozhraní bioorganické a farmaceutické chemie. Je
nutné zlepšovat personální sloţení sboru školitelů a uvaţovat o spojení oboru s oborem Farmakognosie i s úpravou názvu oboru.
39

SP Farmacie, SO Farmaceutická analýza
Jedná se o aktivní ţivý obor, bylo by však potřeba omezit počet doktorandů vedených jedním školitelem.
SP Farmacie, SO Gerontofarmacie
AK doporučuje zváţit ukončení uskutečňování studia z důvodu hraničního personálního zabezpečení, nízkého počtu školitelů s odpovídajícím vědeckým výkonem, překrývajících se témat
prací s oborem Sociální farmacie – lékárenství. Dalšímu rozvoji oboru brání věková struktura aktivních školitelů a členů oborové rady.
SP Farmacie, SO Farmakologie a toxikologie
Jedná se o aktivní rozsáhlý obor, zabývající se jednou ze základních badatelských tematik fakulty. AK doporučuje dále zkvalitňovat personální zabezpečení oboru.
SP Farmacie, SO Klinická farmacie
AK doporučuje přehodnotit počet vedených studentů jedním školitelem (a výkon funkce školitel-konzultant pracovníky s odpovídající vědeckou kvalifikací), zkvalitnit personální
zabezpečení oboru a vyjasnit roli garanta (v současnosti garantuje dva studijní obory).
SP Farmacie, SO Sociální farmacie – lékárenství
AK doporučuje zváţit v nejbliţší budoucnosti sloučení studijního oboru Sociální farmacie – lékárenství s oborem Klinická farmacie do nového oboru, který by zahrnoval vědní
problematiku obou těchto oborů do jednoho širšího celku. V rámci nově koncipovaného oboru by mohly být vytvořeny lepší podmínky pro zabezpečení rozvoje oboru po stránce
organizační, personální a moţnosti adekvátní grantové podpory. Tento návrh podporuje skutečnost, ţe fakultě byla dříve udělena akreditace pro habilitační a jmenovací řízení v oboru
Sociální a klinická farmacie. AK dále doporučuje zváţit moţnost koncipování tohoto nového DSP ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Hradci Králové UK, která má odborníky z oblasti
sociálního lékařství. Spojením sociálního lékařství a sociální farmacie by se vytvořila mnohem širší základna pro vyuţití stávajících odborníků a řešení problematiky, kterou zahrnuje oblast
veřejného zdravotnictví. AK také poţaduje vyjasnit roli garanta (v současnosti garantuje dva studijní obory).
SP Zdravotnická bioanalytika, SO Bioanalytická chemie
Jde o nový obor, který není zatím úplně etablován. FaF uskutečňuje v současné době 2 blízké obory zabývající se analytikou farmaceutických substancí, i kdyţ ve 2 odlišných studijních
programech. Tato konstrukce podle názoru AK není šťastná, AK proto doporučuje, aby FaF zváţila propojení s oborem Farmaceutická analýza.
Závěry k akreditaci studijních programů:
1) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Biochemie se studijním oborem Patobiochemie a xenobiochemie, studijního programu Farmacie se
studijními obory Farmaceutická analýza, Farmaceutická chemie a Farmakologie a toxikologie, studijního programu Organická chemie se studijním oborem Bioorganická chemie se
standardní dobou studia 4 roky do 31. 12. 2020.
2) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Biochemistry se studijním oborem Pathobiochemistry a Xenobiochemistry, studijního programu
Pharmacy se studijními obory Pharmaceutical Analysis, Pharmaceutical Chemistry a Pharmacology and Toxicology, studijního programu Organic Chemistry se studijním oborem
Bioorganic Chemistry se standardní dobou studia 4 roky a výukou v anglickém jazyce do 31. 12. 2020.
3) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Farmacie se studijním oborem Sociální farmacie – lékárenství se standardní dobou studia 3 roky do
31. 12. 2014.
4) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Pharmacy se studijním oborem Social Pharmacy se standardní dobou studia 3 roky a výukou
v anglickém jazyce do 31. 12. 2014.
Kontrola plnění závěrů a doporučení AK:
1) AK ţádá u doktorských studijních oborů Farmakognosie a Toxikologie přírodních látek předloţení kontrolní zprávy o rozvoji personálního obsazení k 31. 12. 2014.
2) AK ţádá u doktorského studijního oboru Klinická farmacie předloţení kontrolní zprávy o počtu zapojených školitelů, počtu školených studentů jedním školitelem a úrovni školitelůkonzultantů k 31. 12. 2014.
3) AK ţádá u doktorského studijního oboru Bioanalytická chemie předloţení kontrolní zprávy o stavu oboru k 31. 12. 2014.

ad 4) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) a děkanky Fakulty managementu a ekonomiky (FaME). Hodnocení bylo realizováno
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analýzou vyţádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Jany Geršlové na fakultě, při níţ proběhla diskuse
s vedením fakulty a představiteli jednotlivých oborů, byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací a dalších podkladů souvisejících se
zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry:
FaME UTB uskutečňuje doktorské studijní programu ve shodě s akreditací. Výzkumná činnost je u obou oborů na odpovídající úrovni, fakulta má definována klíčová témata výzkumu,
kterými se profiluje. U oboru Management a ekonomika vysoký počet studentů za posledních pět let překročil moţnost fakulty v tomto oboru kvalitně školit a zapojovat všechny studenty
do výzkumných projektů. V posledním období se FaME intenzivně zaměřuje na zlepšování kvality školitelů a zvyšování nároků na studenty, coţ se pozitivně projevilo zejména na kvalitě a
úrovni disertačních prací. Fakulta by měla zvolit vhodnějšího garanta oboru Management a ekonomika (publikace současného garanta sice vědně odpovídají oboru, ovšem nejsou spojeny
s jeho působením na FaME UTB).
Doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:
 Dbát o přiměřený počet studentů vzhledem moţnostem FaME školit interními akademickými pracovníky a zapojit studenty do řešení výzkumných projektů (týká se především oboru
Management a ekonomika).
 Pokračovat ve stabilizaci týmu interních akademických pracovníků a školitelů.
 Rozvíjet zahraniční mobility studentů.
Závěry k akreditaci studijních programů:
1) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Management a ekonomika se standardní dobou
studia 4 roky, doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa se studijním oborem Finance se standardní dobou studia 4 roky do 1. 9. 2020.
2) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Economics and Management se studijním oborem Management and Economics se standardní dobou
studia 4 roky a výukou v anglickém jazyce, doktorského studijního programu Economic Policy and Administration se studijním oborem Finance se standardní dobou studia 4 roky a
výukou v anglickém jazyce do 1. 9. 2020.

ad 5) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti prorektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU) a děkanky Ekonomické Fakulty (EKF). Hodnocení bylo
realizováno analýzou vyţádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením jejího předsedy Ladislava Blaţka na fakultě, při níţ proběhla
diskuse s vedením fakulty a představiteli jednotlivých oborů, byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací a dalších podkladů souvisejících se
zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry:
EKF VŠB-TU v zásadě uskutečňuje doktorské studijní programy ve shodě s akreditací, avšak u některých se vyskytují nedostatky různé povahy a s různou mírou závaţnosti. Na
výzkumném a pedagogickém zabezpečení pěti oborů doktorského studia, které jsou na EKF VŠB-TU realizovány, se podílí celkem 74 akademických pracovníků, a to ve funkci členů
oborových rad, přednášejících a školitelů. Výsledky jejich vědecko-pedagogické práce, odráţející se ve kvalitě jejich publikační činnosti, odpovídají ve většině případů standardu českých
ekonomicky a manaţersky orientovaných vysokých škol. V řadách těchto akademických pracovníků však působí i odborníci, kteří daný standard převyšují (publikace v časopisech s IF,
příspěvky na prestiţních zahraničních konferencích, publikace v podobě kvalitních a rozsáhlých odborných knih). Naproti tomu se však vyskytují téţ případy, kdy běţný standard
publikační činnosti dosahován není.
U všech studijních programů jsou řešeny výzkumné projekty, avšak s výjimkou dvou výzkumných projektů v oboru Systémové inţenýrství a informatika, které jsou realizovány s partnery
ve Slovenské republice a v Polsku, nemá ţádný z dalších projektů mezinárodní charakter.
V současné době studuje ve všech oborech celkem 211 studentů. Z hlediska formy studia existuje výrazná převaha kombinované formy. Zdá se, ţe tato situace způsobuje, ţe řada
disertačních prací má spíše aplikační neţ badatelskou orientaci. Dalším důsledkem je nízká zahraniční mobilita studentů.
Doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:
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Posílit výzkumnou činnost. V jednotlivých oborech zvýšit snahu o získávání vědeckých grantů. Vyhledávat moţnosti mezinárodní spolupráce, posílit studijní pobyty v zahraničí.
Motivovat akademické pracovníky i doktorandy k publikování v časopisech s IF.
Uváţit redukci počtu studentů v kombinované formě studia z hlediska jejich přínosu pro vědeckou profilaci fakulty a školitelů.
Výrazně zvýšit nároky na výběr témat disertací s jasně formulovaným vědeckým jádrem zpracovávaného tématu. Věnovat zvýšenou pozornost metodické stránce disertačních prací.
Provést revizi aktuálně zpracovávaných témat s ohledem na disertabilitu a publikovatelnost výsledků v konkurenci mezinárodní vědecké komunity.
Ukončit studium v oboru Veřejná ekonomika a správa. Těm studentům, kteří jsou v závěrečné fázi dokončení disertačních prací, by však měla být dána moţnost daný obor dostudovat.
Z tohoto důvodu by mělo být studium realizováno ještě maximálně tři roky. Ostatní studenti by měli být převedeni na některý z tematicky blízkých oborů, nejspíše obor Podniková
ekonomika a management, popř. Finance či Ekonomie.

Závěry k akreditaci studijních programů:
AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa se studijním oborem Veřejná ekonomika a správa se standardní dobou
studia 3 roky, doktorského studijního programu Economic Policy and Administration se studijním oborem Public Economics and Administration se standardní dobou studia 3 roky a
výukou v anglickém jazyce do 31. 10. 2015 pouze na dostudování stávajících studentů.
Kontrola plnění závěrů a doporučení AK:
1) AK ţádá u DSO Systémové inženýrství a informatika předloţení informace o garantovi oboru do 31. 12. 2012.
2) AK ţádá u všech doktorských studijních oborů předloţení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení, publikační činnosti školitelů, aktuálně zpracovávaných tématech disertací,
aktuálně řešených grantech a výstupech absolventů k 31. 12. 2014.

ad 6) projednávání zprávy o hodnocení doktorského programu na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti prorektora Slezské univerzity v Opavě (SU) a vedoucího Ústavu doktorských studií. Hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty se sídlem
v Karviné (OPF) bylo realizováno analýzou vyţádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením jejího předsedy Ladislava Blaţka na
fakultě, při níţ proběhla diskuse s vedením fakulty, byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací a dalších podkladů souvisejících se
zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry:
OPF SU v zásadě uskutečňuje doktorský studijní program ve shodě s akreditací, avšak při uskutečňování se vyskytují nedostatky. Pokud jde o související výzkumnou činnost, ve
sledovaném období fakulta realizuje, resp. realizovala celkem 10 projektů GAČR. Pouze čtyři z nich se vztahují k oboru Podniková ekonomika a management, u ostatních je vztah k oboru
jen velmi volný nebo ţádný. Garantka je uznávanou osobností s mnohaletou zkušeností z vysokoškolské vědecké a pedagogické praxe, její publikační činnost lze povaţovat za standardní.
S ohledem na perspektivu rozvoje oboru se však uvaţuje o novém garantovi, jehoţ publikační činnost je kvalitní, nicméně je nutno uvést, ţe jak stávající garantka, tak uvaţovaný budoucí
garant se odborně profilují mimo obor podniková ekonomika a management. Rovněţ většina členů oborové rady rovněţ orientována mimo obor doktorského studia. V rámci DSP působí 43
školitelů, z nichţ pouze 19 má plný pracovní poměr na OPF SU. Publikační činnost akademických pracovníků je orientována spíše na kniţní publikace, články ve sbornících z konferencí a
články v neimpaktovaných časopisech. Za nedostatek lze povaţovat i nepříznivou věkovou strukturu školitelů a poměrně značný počet externích školitelů.
Pokud jde o studenty a absolventy, je zřejmý značný nepoměr mezi počtem studentů a počtem těch, kteří studium úspěšně absolvovali. Za situace, kdy velká většina doktorandů studium
nedokončuje, je třeba hlouběji analyzovat příčiny tohoto negativního jevu. Mobilitu studentů je moţno povaţovat za víceméně uspokojivou. Její další zvyšování by však bylo ţádoucí.
Poměrně pozitivně lze hodnotit publikační činnost studentů doktorského programu, pro kterou se fakulta snaţí vytvářet příznivé podmínky. Jedná se převáţně o články ve sbornících
z konferencí a články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech. Zaměření disertačních prací v podstatě odpovídá oboru Podniková ekonomika a management. Struktura disertačních
prací víceméně respektuje zásady, jeţ jsou obvyklé pro práce vědeckého charakteru. V řadě prací však chybí kvalitnější propracování metodické stránky práce. Přínos většiny disertačních
prací je spíše v oblasti praktické neţ teoretické. Tato orientace se mj. odráţí v literatuře, ze které jsou čerpány teoretické poznatky. Většinou jde o kniţní publikace vydané v České
republice, aktuální vědecké články ze špičkových mezinárodních časopisů chybí.
Doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:
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Jmenovat nového garanta DSP, který bude odborně orientován na podnikovou ekonomiku a management a jehoţ publikační činnost v této vědní oblasti bude splňovat nároky na
doktorský studijní program.
Posílit oborovou radu o odborníky z oboru podniková ekonomika a management.
Zvýšit podíl interních školitelů na úkor školitelů externích.
Podrobněji analyzovat příčiny předčasného ukončování studia. Zaměřit se spíše na kvalitu, neţ na kvantitu studentů.
Věnovat zvýšenou pozornost metodické stránce disertačních prací.
Vyhledávat moţnosti mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, dále rozšiřovat studijní pobyty v zahraničí.
Pokračovat ve vytváření předpokladů pro zvyšování kvality publikační činnosti akademických pracovníků i studentů, zejména cestou publikací v mezinárodních časopisech s impakt
faktorem.

Závěry k akreditaci studijních programů:
AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Podniková ekonomika a management se standardní
dobou studia 3 roky do 30. 9. 2016.
Kontrola plnění závěrů a doporučení AK:
1) AK ţádá do 31. 12. 2012 sdělení jména nového garanta DSP, který je odborně orientován na podnikovou ekonomiku a management.
2) AK ţádá předloţení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení, publikační činnosti školitelů, aktuálně zpracovávaných tématech disertací, aktuálně řešených grantech a výstupech
absolventů k 31. 12. 2014.

ad 7) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektora Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) a děkanky Provozně ekonomické fakulty (PEF). Hodnocení bylo realizováno analýzou
vyţádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Jany Geršlové na fakultě, při níţ proběhla diskuse s vedením fakulty
a představiteli jednotlivých oborů, byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména
vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry:
AK konstatuje, ţe uskutečňování doktorských studijních programů (DSP) na PEF MENDELU odpovídá podmínkám akreditace a je v souladu s poţadavky studijních programů a oborů.
Pokud jde o související vědeckou činnost, fakulta řeší výzkumné projekty u všech tří oborů. U oboru Řízení a ekonomika podniku se výzkumná činnost částečně odchyluje od zaměření
doktorského studijního programu, některé projekty směřují do oblasti regionálního rozvoje. U oboru Ekonomická informatika většina řešených projektů není zcela v souladu se zaměřením
studijního oboru, i kdyţ v sobě obsahuje hraniční aspekty informatických souvislostí s podnikovou ekonomikou, hospodářskou politikou, včetně regionálního rozvoje.
Celkově je úroveň akademických pracovníků na velmi solidní úrovni. Garanti všech oborů odpovídají standardům AK. Oborové rady všech DSP splňují podmínky zastoupení interních a
externích členů, PEF MENDELU zvolila za externí členy renomované odborníky daných oborů.
Pokud jde o studenty a absolventy, u oboru Řízení a ekonomika podniku některá témata obhájených a řešených disertačních prací vybočují ze zaměření oboru. Nedostatky se vyskytují
v kvalitě obhájených disertačních prací u některých absolventů studijního programu v anglickém jazyce, i kdyţ z hlediska počtu obhájených disertací v anglické verzi tyto případy tvoří jen
zlomek prací. PEF zvyšuje v posledním období nároky na studenty a zavádí motivační prvky v rozvoji výzkumné a publikační činnosti, coţ AK hodnotí velmi kladně.
Doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:
 Věnovat pozornost publikační činnosti akademických pracovníků a získávání vědeckých grantů. Motivovat k publikacím v externích a mezinárodních vědeckých časopisech.
 Dbát na úroveň obhájených disertačních prací u zahraničních studentů v angličtině. Nároky by měly být stejné jako na úroveň prací v češtině, měla by být také sjednocena i forma
administrativy.
 Zvýšit nároky na výběr témat disertačních prací s odpovídajícím zaměřením na příslušný DSP a přesně formulovaný vědecký záměr tématu (v souladu s odbornou a publikační
činností školitele a ve vztahu k řešeným vědeckým grantům a projektům pracoviště). V této souvislosti zváţit provedení revize aktuálně řešených a zpracovávaných témat disertačních
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prací tak, aby plně odpovídaly výše uvedeným zásadám.
U oboru Řízení a ekonomika podniku profilovat související výzkumnou činnost (včetně řešených grantů a projektů) na problematiku podnikové ekonomiky a managementu.
Výzkumné zaměření pracoviště se v současnosti částečně odklání do oblasti regionálního rozvoje, která s odborností podnikové ekonomiky nesouvisí.
U oboru Finance však AK doporučuje zváţit eventuální změnu studijního programu, která by lépe ukotvila postavení tohoto oboru na fakultě – i ve vztahu k spektru moţných zájemců
o obor. V současnosti ani ve svém profilu absolventa, ani v cíli studia nereflektuje zaměření DSP Hospodářská politika a správa.
Zváţit rozšíření oborových rad o další interní pracovníky PEF (zejména u oboru Řízení a ekonomika podniku).

Závěry k akreditaci studijních programů:
1) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Řízení a ekonomika podniku se standardní dobou
studia 3 roky, doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa se studijním oborem Finance se standardní dobou studia 3 roky, doktorského studijního programu
Systémové inženýrství a informatika se studijním oborem Ekonomická informatika do 1. 9. 2020.
2) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Economics and Management se studijním oborem Business Economics and Management se
standardní dobou studia 3 roky a výukou v anglickém jazyce do 1. 9. 2020.
Kontrola plnění závěrů a doporučení AK:
AK ţádá předloţit kontrolní zprávu o plnění uvedených doporučení k 1. 9. 2016.

ad 8) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti prorektora Masarykovy univerzity (MU) a proděkanky Ekonomicko-správní fakulty (ESF). Hodnocení bylo realizováno analýzou vyţádané
sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Jany Geršlové na fakultě, při níţ proběhla diskuse s vedením fakulty a
představiteli jednotlivých oborů, byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména
vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry:
AK konstatuje, ţe uskutečňování doktorských studijních programů (DSP) na ESF MU odpovídá podmínkám akreditace. Ve všech pěti realizovaných oborech se projevila inovovaná
koncepce studia, která byla dlouhodobě připravována a která vyústila v podobu akreditace čtyřletých DSP v roce 2009. Výzkumná činnost je celkově na odpovídající (u některých oborů na
velmi vysoké) úrovni, včetně zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti. Jako problematický se jeví výzkum související s doktorskými obory Ekonomie a Hospodářská politika,
který je v podstatě totoţný. Všech oborů se dotkla snaha fakulty o zlepšení kvality jak školitelů (coţ má přímý vliv na kvalitu disertačních prací a odborných výstupů doktorandů), tak i
přednášejících a dalších akademických pracovníků. Personální zabezpečení DSP odpovídá charakteru doktorského studia, problematické je ale zabezpečení oboru Ekonomie, a to včetně
jeho garanta i deklarovaného odborného směřování nových školitelů.
Obhájené disertace mají obecně velmi dobrou úroveň. Dílčí výhrady lze mít pouze k uvádění citací literatury bez konkrétních stránek či způsobu formulování hypotéz a výzkumných
otázek. Lze také doporučit, aby autoreferáty disertačních prací obsahovaly povinně publikační činnost studentů.
Doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:
 Nadále pokračovat v započatém konsolidačním procesu, který jiţ přinesl pozitivní výsledky při realizaci DSP. Souvisí to s posilováním směřování fakulty k výzkumným projektům i
mezinárodního charakteru, s motivací akademických pracovníků i studentů doktorského studia.
 Zváţit další existenci oboru Ekonomie vzhledem k personálnímu zabezpečení, relevantní výzkumné činnosti a značnému propojení s oborem Hospodářská politika.
 Zařadit předmět Metodologie vědecké práce jako povinný předmět do všech DSP (prozatím je povinný pouze v oborech Veřejná ekonomie a Podniková ekonomie a management).
 Zvýšit podíl přednášejících povinných předmětů z řad kmenových pracovníků fakulty, aby se zabránilo moţným vnějším rizikovým faktorům. (Za problematické povaţuje AK
zajištění dvou povinných předmětů oboru (Econometrics, Microeconomics) externími pracovníky na dohodu, byť z prestiţní Wirtschaftsuniversität Wien a doporučuje vedle nich
stanovit ještě přednášející z vlastních řad.)
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U počtu disertačních prací na jednoho školitele by bylo vhodné zohlednit i další aktivity školitelů na jiných vysokých školách – tak, aby nebyla ohroţena kvalita vedených prací. AK
doporučuje omezit počet vedených disertačních prací na 5 na jednoho školitele.

Závěry k akreditaci studijních programů:
1) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa se studijními obory Hospodářská politika a Veřejná ekonomie se
standardní dobou studia 4 roky, doktorského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Podniková ekonomika a management se standardní dobou studia 4
roky, doktorského studijního programu Ekonomické teorie se studijním oborem Ekonomie se standardní dobou studia 4 roky, doktorského studijního programu Finance a účetnictví se
studijním oborem Finance se standardní dobou studia 4 roky do 30. 9. 2020.
2) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace doktorského studijního programu Economic Policy and Administration se studijními obory Economic Policy a Public Economics se
standardní dobou studia 4 roky a výukou v anglickém jazyce, doktorského studijního programu Economy and Management se studijním oborem Business Economy and Management
se standardní dobou studia 4 roky a výukou v anglickém jazyce, doktorského studijního programu Economic Theory se studijním oborem Economics se standardní dobou studia 4 roky
a výukou v anglickém jazyce, doktorského studijního programu Finance and Accounting se studijním oborem Finance se standardní dobou studia 4 roky a výukou v anglickém jazyce,
doktorského studijního programu Finanzwesen und Rechnungswesen se studijním oborem Finanzwesen se standardní dobou studia 4 roky a výukou v německém jazyce do 30. 9.
2020.
Kontrola plnění závěrů a doporučení AK:
AK ţádá u oboru Ekonomie předloţení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení (včetně osoby garanta) a související výzkumné činnosti oboru k 1. 9. 2014.

ad 9) projednávání zprávy o hodnocení doktorského programu na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti prorektora Vysokého učení technického v Brně (VUT), proděkanky Fakulty podnikatelské (FP) a zvoleného kandidáta na děkana FP.
Hodnocení bylo realizováno analýzou vyţádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Jany Geršlové na fakultě, při
níţ proběhla diskuse s vedením fakulty a představiteli jednotlivých oborů, byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací a dalších podkladů
souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry:
AK konstatuje, ţe FP VUT uskutečňuje doktorské studium ve shodě s akreditací. Pokud jde o odborné zaměření studijního oboru Podnikové finance, to se ukazuje být spíše podmnoţina
u jiţ zavedeného a tradičního oboru Řízení a ekonomika podniku. S tím souvisí i sloţení oborové rady – jediné pro oba obory, coţ jistým způsobem signalizuje, ţe se v podstatě jedná o
jednu a tutéţ oblast. Tomu také odpovídá vědecko-výzkumná základna, zaměření akademických pracovníků v kategorii přednášející a školitel a nasměrování témat disertačních prací.
Výzkumná činnost na fakultě a zaměření projektů odpovídá oborovému zaměření DSP částečně s tím, ţe některé řešené projekty jsou tematicky mimo odbornost DSP. Garanti obou oborů
odpovídají poţadavkům AK na garanci, avšak garant oboru Podnikové finance nedostatečně publikuje v renomovaných zahraničních časopisech.
Řešené práce v zásadě odpovídají nárokům na kvalitu těchto prací, v hodnoceném období lze vysledovat trend ke zvyšování úrovně. AK kladně hodnotí snahy FP VUT o zvyšování kvality
školitelů, zlepšování jejich věkové struktury a zvyšování jejich počtu. V posledním akademickém roce došlo k nárůstu mobility studentů.
Doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:
 Zváţit, zda existence „dvojjediného oboru“ nevede k oslabení potenciálu fakulty a případně zjednodušit strukturu DSP ve prospěch podnikové ekonomiky (má-li být podniková
ekonomika v budoucnu zachována jako doktorský obor).
 U počtu disertačních prací na jednoho školitele by bylo vhodné zohlednit i další aktivity školitelů na jiných vysokých školách – tak, aby nebyla ohroţena kvalita vedených prací. AK
doporučuje omezit počet vedených disertačních prací na 5 na jednoho školitele.
 Soustředit se na další rozvíjení související výzkumné činnosti. Zaměření výzkumu by mělo odpovídat odborné profilaci jednotlivých studijních oborů. Do řešených výzkumných
projektů zapojovat studenty.
Kontrola plnění závěrů a doporučení AK:
AK ţádá předloţení kontrolní zprávy o související výzkumné činnosti (včetně aktuálně řešených výzkumných projektů) a personálním zabezpečení DSP k 1. 9. 2014.
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ad 10) projednání vyžádaných kontrolních zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
a) kontrolní zpráva Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě k magisterskému studijnímu programu „Všeobecné lékařství“
AK na svém zasedání č. 2/2010 vyslovila souhlas s akreditací magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ se standardní dobou studia 6 let pro Ostravskou univerzitu
v Ostravě. Předloţení první kontrolní zprávy si AK vyţádala jiţ v červnu 2010, aby ověřila, zda rozvrhy pro první semestr a skutečné personální zabezpečení odpovídá stavu
deklarovanému v ţádosti o akreditaci. Do konce května 2011 AK poţadovala předloţit další zprávu, která bude obsahovat podrobný rozbor personálního zabezpečení spolu s rozvrhy pro
další ročník studia, tedy celkově předloţit všechny tři ročníky a zároveň předloţit konkrétní údaje o realizaci související výzkumné činnosti. Do 31. května 2012 AK vyţádala předloţit další
zprávu, která bude obsahovat údaje o personálním zabezpečení spolu s rozvrhem pro 4. ročník studia a zároveň předloţit konkrétní údaje o realizaci související výzkumné činnosti. Součástí
zprávy měly být také údaje o obsazování míst přednostů teoretických ústavů a klinik Fakultní nemocnice Ostrava v souladu s poţadavkem AK z dubna 2010, a to vzhledem ke skutečnosti,
ţe ve vyšších ročnících tvoří významnou sloţku studia výuka v klinických disciplínách na pracovištích Fakultní nemocnice.
Závěry: 1. AK konstatuje, že materiály předložené Ostravskou univerzitou v Ostravě (Kontrolní zpráva o zajištění výuky studijního programu „Všeobecné lékařství“) naplňují předpoklady
deklarované v žádosti o akreditaci.
2. AK konstatuje, že stávající stav v oblasti personálního zabezpečení výuky v 1. – 4. ročníku studia programu „Všeobecné lékařství“, rozsah, zaměření a výsledky vědeckovýzkumné činnosti pracovníků fakulty a výsledky kvalifikačního růstu, vytváří požadované podmínky pro uskutečňování studijního programu a také podmínky pro jeho další
rozvoj.
3. AK konstatuje, že byla splněna doporučení AK. Proběhla výběrová řízení na místa přednostů některých klinik a ústavů Fakultní nemocnice Ostrava, fakulta přijala do 1. ročníku
studia ve studijním programu „Všeobecné lékařství“ (akademický rok 2012 – 2013) doporučený počet studentů.
4. AK požaduje do 31. 5. 2013 předložit další zprávu, která bude obsahovat aktuální údaje o personálním zabezpečení spolu s rozvrhem výuky pro 5. ročník studia. Zároveň
předložit konkrétní údaje o realizaci související výzkumné činnosti a kvalifikačním růstu akademických pracovníků fakulty. Součástí zprávy by měly být dále údaje o výsledcích
dalších výběrových řízení na místa přednostů klinik a ústavů společných pracovišť FN Ostrava a LF OU v souladu s požadavky AK z dubna 2010.
b) kontrolní zpráva Západočeské univerzity v Plzni o uskutečňování magisterského studijního programu „Právo a právní věda“
AK na svém mimořádném zasedání 27. 6. 2012 souhlasila s akreditací magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ pro Západočeskou univerzitu
v Plzni na dobu platnosti do 31. října 2013 na dostudování stávajících studentů magisterského studijního programu „Právo a právní věda“. Zároveň si AK vyţádala pravidelné překládání
kontrolních zpráv vţdy před zahájením semestru (k 1. září a 1. lednu), v nichţ bude podrobně uvedeno, kdo bude zabezpečovat jednotlivé klíčové právní disciplíny v následujícím semestru.
Závěry: Zabezpečení studijního programu uvedené v předložené zprávě až na výjimky odpovídá předchozímu stavu deklarovanému Západočeskou univerzitou v Plzni a umožní realizaci
studia na dostudování stávajících studentů ve 2. – 5. ročníku.
c) kontrolní zpráva Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze o uskutečňování magisterského studijního programu „Geografie“ se studijním oborem „Kartografie a
geoinformatika“
AK projednala kontrolní zprávu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze o uskutečňování magisterského studijního programu „Geografie“ se studijním oborem „Kartografie a
geoinformatika“ o publikační činnosti a kvalifikačním růstu vyučujících, kterou si vyţádala na svém zasedání č. 3/2010.
Závěry: AK konstatuje, že při uskutečňování studijního oboru přetrvávají nedostatky v personálním zabezpečení. Současná struktura habilitovaných pracovníků nedostatečně vytváří
předpoklady pro další rozvoj oboru na fakultě. AK na tuto skutečnost upozorňuje v souladu s § 85 odst. 1 a doporučuje, aby fakulta zkvalitnila personální zabezpečení a
vytvořila předpoklady pro odborný růst participujících akademických pracovníků (se stanoveným a průběžně kontrolovaným harmonogramem). AK požaduje předložit v září
2014 kontrolní zprávu, z níž by bylo zřejmé, zda je zjednávána náprava.
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d) kontrolní zpráva Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě o uskutečňování bakalářského studijního programu „Specializace v pedagogice“ se studijním oborem
„Sociální patologie a prevence“
AK projednala kontrolní zprávu Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě o uskutečňování bakalářského studijního programu „Specializace v pedagogice“ se studijním oborem
„Sociální patologie a prevence“, kterou si vyţádala na svém zasedání č. 3/2010.
Závěry: Z kontrolní zprávy vyplývá snaha zlepšit kvalitu publikační činnosti ústavu i vědecké činnosti, avšak především v oblasti pedagogiky, vzdělávání a prevence. Naopak v oblasti
sociální práce jsou změny minimální. Ani osoba garanta negarantuje kvalitní přípravu sociálních pracovníků. Zatímco profil absolventa odkazuje absolventy především do
oblasti sociální práce a sociálních služeb, tak personální složení příslušného pracoviště je orientováno pedagogicky. Absolventi budou připravováni zejména pedagogy pro
oblast sociální práce, aniž by z profilu vyplývalo, jaké může být jejich praktické uplatnění (není zřejmé, jak se uplatní pedagogové v sociální práci). Celkově je odborná
orientace a publikační činnost pracoviště výrazně orientována na oblast výchovy a vzdělávání, dílčím způsobem na prevenci a zcela minimálně na sociální práci. AK na tuto
skutečnost upozorňuje v souladu s § 85 odst. 1 a doporučuje, aby fakulta buď zkvalitnila personální zabezpečení a vytvořila předpoklady pro přípravu sociálních pracovníků,
nebo aby obor (včetně výstupů) výrazně zaměřila pedagogicky. AK v souvislosti s posuzováním žádosti o prodloužení platnosti akreditace na jaře 2014 ověří, zda je zjednávána
náprava.
e) kontrolní zpráva Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni o personálním zabezpečení studijních programů
AK na svém zasedání č. 1/2010 v souvislosti s hodnocením poţádala, aby Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni předloţila po dvou letech kontrolní zprávu o situaci v
personálním zabezpečení fakulty.
Závěry: AK konstatuje, že zpráva ukazuje na významné problémy zejména v zabezpečení pedagogicko-psychologických disciplín a některých filologických oborů, které má tendenci
k dalšímu zhoršování stavu. AK požaduje předložit do 10. 11. 2012 přehled aktuálního personální zabezpečení pro oblast pedagogiky a psychologie a filologických oborů
(francouzštiny, ruštiny, angličtiny, češtiny) a aktuální personální zabezpečení doktorského studijního oboru Teorie vzdělávání v bohemistice. Zástupci AK projednají situaci
v personálním zabezpečení studijních programů s vedením fakulty v souvislosti s hodnocením doktorských studijních programů.

ad 11) výzva MŠMT k vyjádření k rozkladu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
AK na základě výzvy ministra školství, mládeţe a tělovýchovy znovu projednala rozklad Masarykovy univerzity (Přírodovědecké fakulty) proti rozhodnutí o omezení akreditace
bakalářského studijního programu „Fyzika“ se studijním oborem „Fyzika a management“ se standardní dobou studia 3 roky. Při projednání vzala v úvahu údaje uvedené v textu rozkladu
proti rozhodnutí MŠMT o omezení akreditace.
Závěry: 1) AK na základě údajů uvedených ve vyjádření vysoké školy konstatuje, že není třeba omezovat akreditaci studijního oboru.
2) AK vysoké škole doporučuje, aby v nabídce povinných předmětů posílila ekonomicko-manažerské předměty a zařadila (jako povinné) předměty, které jsou nezbytné pro získání
dostatečných znalostí a dovedností z oblasti řízení. AK dále vysoké škole doporučuje, aby personálně posílila výuku těchto předmětů a na jejich kvalitním zabezpečení se
písemně dohodla s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. AK upozorňuje, že skutečnost, že v daném oboru nejsou takřka žádní studenti a absolventi, nevytváří
dobré podmínky pro jeho další rozvoj.
3) Naplnění těchto doporučení AK zhodnotí v souvislosti s posouzením žádosti o prodloužení platnosti akreditace.

ad 12) změny ve složení pracovních skupin
a) stálé pracovní skupiny
Vzhledem k tomu, ţe k 1. září 2012 došlo ke změnám ve sloţení AK byla ukončena činnost stálých pracovních skupin, jejichţ předsedové přestali být k 31. srpnu 2012 členy AK.
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Od září 2012 se zřizují tyto stálé pracovní skupiny, které budou pracovat v následujícím sloţení:
Pracovní skupina pro matematiku a teoretickou informatiku
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze) – předseda
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
RNDr. Dag Hrubý (Gymnázium Jevíčko)
doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. (Mathematics Institute, University of Warwick, GB)
prof. RNDr. Václav Matyáš, MSc., Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
doc. RNDr. Jan Picek, CSc. (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci)
prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. (Fakulta aplikovaných věd ZU v Plzni)
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
doc. Ing. Petr Tůma, Dr. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze)
Pracovní skupina pro filozofii, teologii a religionistiku
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci) – předseda
doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D. (Filozofická fakulta U Pardubice)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (Filozofická fakulta OU v Ostravě)
prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (Husitská teologická fakulta UK v Praze)
Pracovní skupina pro zemědělství, lesnictví a potravinářství
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (Výzkumný ústav ţivočišné výroby) – předseda
prof. MVDr. Ing. Petr Doleţal, CSc. (Agronomická fakulta MENDELU v Brně)
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. (Zahradnická fakulta MENDELU v Brně)
prof. Ing. Stanislav Kuţel, CSc. (Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích)
prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc. (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze)
prof. Ing. Iva Langrová, CSc. (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze)
doc. Ing. Róbert Marušák, PhD. (Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze)
prof. Ing. Václav Řehout, CSc. (Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích)
prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc. (Ústav ţivočišné fyziologie a genetiky AV ČR)
prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc. (Fakulta lesnická a dřevařská MENDELU v Brně)
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze)
Pracovní skupina pro vojenské a bezpečnostní obory
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. (Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Brně) – předseda
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. (Policejní akademie v Praze)
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. (Lékařská fakulta v Hradci Králové UK v Praze)
pplk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (Fakulta vojenských technologií UO v Brně)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (Fakulta lesnická a dřevařská MENDELU v Brně)
pplk. ing. Pavel Foltin, Ph.D. (Fakulta ekonomiky a managementu UO v Brně)
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Ing. Zdeněk Prouza, CSc. (Státní ústav radiační ochrany v Praze)
plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D.,MBA (GŘ HZS ČR)
prof. Dr. Aleš Dudáček (Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB – TU v Ostravě)
Pracovní skupina pro právo a veřejnou správu
doc. JUDr. Hana Marková, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze) – předsedkyně
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (Právnická fakulta MU)
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze)
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. (Právnická fakulta UK v Praze)
JUDr. Radim Boháč, Ph.D (Právnická fakulta UK v Praze)
Pracovní skupina pro technické obory
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (Fakulta strojního inţenýrství VUT v Brně) – předseda
prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. (Fakulta strojní ČVUT v Praze)
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. (Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze)
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. (Ústav termomechaniky AV ČR)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (Fakulta strojního inţenýrství VUT v Brně)
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (Stavební fakulta ČVUT v Praze)
prof. Dr. Ing. Jiří J. Sobota (Hochschule RheinMain, SRN)
prof. Ing. Ján Michalík, PhD. (Elektrotechnická fakulta Ţilinská univerzita, SR)
Pracovní skupina pro aplikovanou informatiku a výpočetní techniku
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. (Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze) – předseda
prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. (Fakulta strojní ČVUT v Praze)
prof. Ing. Jan Honzík, CSc. (Fakulta informačních technologií VUT v Brně)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. (Fakulta managementu VŠE Praha)
Další změny ve stálých pracovních skupinách:
 Členství v pracovních skupinách ukončují
PhDr. Marie Zvoníčková (3. lékařská fakulta UK v Praze) – pracovní skupina pro nelékařské zdravotnické obory
Mgr. Ivana Vašátková – Dvořáčková, Ph.D. (Fakultní nemocnice v Hradci Králové) – pracovní skupina pro nelékařské zdravotnické obory
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze) – pracovní skupina pro ekonomii
doc. Ing. Miroslav Ţiţka, Ph.D. (Ekonomická fakulta TU v Liberci) – pracovní skupina pro ekonomii
 Členy pracovních skupin se stávají
doc. PhDr. Lada Cetlová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava) – pracovní skupina pro nelékařské zdravotnické obory
prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze) – pracovní skupina pro ekonomii
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU) – pracovní skupina pro ekonomii
prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. (Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava) – pracovní skupina pro ekonomii
b) účelové pracovní skupiny
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hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s.
členy účelové pracovní skupiny se stávají: Josef Arlt, Milan Jílek (Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích), Veronika Kudrová



dílčí pracovní skupiny pro hodnocení doktorských studijních programů
Fakulta technologická UTB ve Zlíně
účelová pracovní skupina bude pracovat ve sloţení: Jan Roda – předseda, Kamil Wichterle (Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství VŠB-TU v Ostravě), Pavel Rauch
(Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze), Ivana Márová (Fakulta chemická VUT v Brně), Jan Šmidrkal (Fakulta potravinářské a biochemické
technologie VŠCHT v Praze), Karel Ulbrich (Ústav makromolekulární chemie AV ČR)
Fakulta jaderná a fyzikálně inţenýrská ČVUT v Praze
členem účelové pracovní skupiny se stává: Jan Roda
Lékařská fakulta UP v Olomouci a Lékařská fakulta MU
předsedou účelové pracovní skupiny se stává: Vladimír Palička (Lékařská fakulta v Hradci Králové UK v Praze)
Lékařská fakulta v Plzni UK v Praze a Lékařská fakulta v Hradci Králové UK v Praze
předsedkyní účelové pracovní skupiny se stává: Anna Vašků (Lékařská fakulta MU)
Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Brně
předsedou účelové pracovní skupiny se stává: Jiří Horák (3. lékařská fakulta UK v Praze)
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci a Fakulta sportovních studií MU
účelová pracovní skupina bude pracovat ve sloţení: Jiří Mareš (Lékařská fakulta v Hradci Králové UK v Praze), Iva Stuchlíková, Ľudmila Jančoková (Fakulta humanitných vied
Univerzity Mateja Bela, SR), Ladislav Čepička (Pedagogická fakulta ZU v Plzni), Aleš Suchomel (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci)
Fakulta architektury ČVUT Praha
členem účelové pracovní skupiny se stává: prof. Ing. arch. Petr Pelčák (Fakulta architektury VUT v Brně)

ad 13) standardy AK pro studijní programy
AK diskutovala o standardech pro posuzování ţádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodlouţení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů (Standardy AK pro
studijní programy) a schválila několik změn a doplnění. Všechny úpravy budou zapracovány do textu standardů a zveřejněny na webové stránce AK.
Závěr: AK souhlasí s úpravou standardů pro studijní programy:
Platné pro všechny typy programů – obsah ţádosti
(5) Nově zní: Verze žádosti předkládaná na pevném elektronickém nosiči musí být formálně uspořádána s ohledem na maximální přehlednost a vstřícnost k posuzovatelům se
strukturou odpovídající požadované formě žádosti předkládané v tištěné formě. Jeden soubor reprezentuje jeden studijní program (nebo jeden studijní obor v případě, že se
program dělí na obory), pokud tomu nebrání závažné důvody. Názvy souborů nesmějí být dlouhé a neměly by obsahovat diakritiku. Žádosti jsou předkládány ve formátu .pdf
(nebo .doc). Elektronická verze nesmí být vytvořena skenováním dokumentů, ale převedením textu do formátu .pdf, který na disku obecně zabírá méně místa a umožňuje
používat funkce textového vyhledávání.
Platné pro všechny typy programů – informační a přístrojové zabezpečení
(5) Doplňuje se věta: Přístrojové, laboratorní a technické vybavení musí odpovídat charakteru studijního programu a jeho oborů, cílům a obsahu studijních předmětů a počtu
studentů.
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Platné pro všechny typy programů – garant studijního programu
(4) První věta zní: Za garanta je možné považovat jen toho docenta, který se habilitoval, a profesora, který byl jmenován v oboru, jehož kvalitu a rozvoj má garantovat, nebo
v oboru blízkém, a který má odpovídající publikační, resp. uměleckou činnost za posledních 5 let související s garantovaným studijním programem (podle povahy jednotlivých
vědních oborů se jedná zejména o publikace ve významných impaktovaných časopisech, recenzovaných odborných časopisech, monografie, zvané plenární přednášky na
zahraničních konferencích; v uměleckých oborech odpovídající umělecká díla).
Platné pro všechny typy programů – personální zabezpečení studijního programu
(8) Nově zní: Počet pracovníků v pracovním poměru na vysoké škole, kteří se podílejí na zabezpečení příslušného studijního programu / oboru, musí odpovídat charakteru
studijního programu a počtu studentů uváděnému v žádosti o akreditaci. Původní odstavec 8 má číslo 9, původní odstavec 9 má číslo 10, původní odstavec 10 se vypouští.
Oprávnění konat státní rigorózní zkoušky
(1) Obsah zkoušky a téma rigorózní práce musí tematicky souviset s magisterským studijním programem a oborem, u něhož se o oprávnění žádá, a musí vycházet ze soudobého
stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti v daném oboru.
(2) Vysoká škola (v případě, že je příslušný magisterský studijní program uskutečňován fakultou, fakulta) musí uskutečňovat doktorský studijní program, který obsahově souvisí
s magisterským programem a oborem, u něhož se o oprávnění žádá. Uskutečňování doktorského programu poskytuje záruky patřičné odbornosti pracoviště a vědeckého zázemí
nezbytného pro konání rigorózní zkoušek.
Doktorský studijní program – personální zabezpečení doktorského programu
(5) Druhá věta zní: V úvahu se bere celkový počet disertací vedených jedním školitelem v různých programech / oborech a na různých pracovištích a skutečnost, zda školitel má
dostatek časového prostoru k tomu, aby mohl studenty v odpovídající kvalitě školit.

ad 14) různé
 hodnocení (ověřování) kvality administrativních činností vysokých škol – Slezská univerzity v Opavě
AK zahájila v lednu 2011 průběţné hodnocení (ověřování) kvality vnitřních předpisů a jejich naplňování zejména ve vztahu ke vzdělávací činnosti. Cílem hodnocení je napomoci rozvoji
vnitřního hodnocení vysokých škol a interních mechanismů pro zabezpečování kvality. Realizace hodnocení představuje systémový krok, kterým AK reaguje na některé opakovaně
zjišťované nedostatky v této oblasti. Zároveň tím vychází vstříc doporučením, která vyplývají ze Zprávy o vnějším hodnocení AK týkající se souladu s pravidly pro členství v ENQA. Podle
nich má AK usilovat o rozvoj vnitřních systémů zajišťování kvality na vysokých školách a jejich postupnou harmonizaci. V průběhu léta 2012 se uskutečnilo hodnocení na Slezské
univerzitě v Opavě. Hodnocení se zaměřilo na dostupnost vnitřních předpisů a jejich zákonnost, dále na přijímání ke studiu, uznávání zkoušek a zápočtů, vedení studijní evidence,
fungování vnitřních kontrolních mechanismů – jmenování a jednání vědeckých rad a komisí pro státní zkoušky, způsob zveřejňování a uchovávání kvalifikačních prací. Všechna zjištění a
doporučení pro další praxi byla podrobně popsána ve zprávě a projednána s vedením vysoké školy.
Závěr: AK se seznámila se zprávou a doporučeními a vzala ji na vědomí.
 standardy pro studijní program „Speciální pedagogika“
AK se zabývala návrhem standardů pro studijní program „Speciální pedagogika“, který zpracovala stálá pracovní skupina AK pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii. Ke
standardům se bude přihlíţet při akreditaci příslušných studijních programů a hodnocení akreditovaných činností vysokých škol, které tento studijní program uskutečňují. Standardy budou
zveřejněny na webové stránce AK.
Závěr: AK souhlasí s návrhem standardů.


předání dekretů nově jmenovaným členům AK
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Náměstek ministra školství T. Hruda předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům AK. Do druhého funkčního období byli jmenováni čtyři členové, do prvního funkčního období
bylo jmenováno devět nových členů.
 informace z MŠMT
Ředitelka odboru vysokých škol MŠMT K. Gondková seznámila AK se stavem některých správních řízení, které v souvislosti s rozhodováním o akreditacích vede ministerstvo, a
informovala o přípravách na zprovoznění registru docentů a profesorů.
 příští zasedání AK
Příští zasedání AK se bude konat 26. – 28. listopadu 2012.


oprava zápisu 03-12

JU v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol

A 6 AK doporučuje, aby diplomové práce byly psány
v anglickém jazyce.

MU v Brně
Fakulta informatiky

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
(dvouoborové)

A do 31.12.2012 AK poţaduje upravit obsah
pedagogicko-psychologické části studijního
programu a předloţit smlouvu o mezifakultním
zajištění studia. AK doporučuje zváţit úpravu názvu
studijního oboru.

Biologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné
pracovníky v laboratorních metodách

A8

Chemie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Strukturní chemie

reakre.

Dr.

P, K

4

Aplikovaná matematika

Učitelství pro střední školy
MU v Brně
Přírodovědecká fakulta

ANO

A8

OU v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Aplikovaná matematika
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A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

U Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - dramatická
výchova

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - francouzský jazyk

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - hudební výchova

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - německý jazyk

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální
pedagogika

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - tělesná výchova

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - vlastivědná a
přírodovědná výchova

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - výtvarná výchova

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

A do 31.10.2016. Pouze na dostudování stávajících
studentů.

reakre.

NMgr.

P

2

Informační technologie

A8

rozšíř.

NMgr.

P, K

2

Materiály a technologie speciální výroby

A do 9.11.2015

akred.

Dr.

P, K

4

Biblická teologie

A8

U Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Informační technologie
UO v Brně
Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
UP v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
Teologie

53
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UP v Olomouci
Filozofická fakulta
Filologie

reakre.

NMgr.

P

2

Nizozemská filologie (dvouoborové)

54

A8

