Zápis č. 04–13 ze zasedání Akreditační komise
17. – 18. září 2013, Skalský Dvůr
Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr, Jindřich Petruška, Ctirad V. Pospíšil,
Svatava Raková, Jan Roda, František Sehnal, Lubomír Slavíček, Iva Stuchlíková, Jiří Tůma, Ivan Uhlíř
Omluvení: Július Horváth, Françoise Mayer, Bohuslav Svoboda
Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Dagmar Kaplanová – sekretariát AK
Hosté: Jiří Blažek, Miroslav Liška, Jaromír Příhoda, Oldřich Pytela, Václav Suchý, Jan Uhlíř, Yvetta Vrublová – PS AK, Vladimír Čechák, Jakub Fischer – RVŠ; Mikuláš Bek, Ivo Medek
– ČKR, Dalibor Štys, Zdeňka Pastorová – MŠMT

Program:
1. akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
2. projednání vyjádření žadatele o státní souhlas pro Středoevropskou hospodářskou vysokou školu s.r.o., Brno
3. projednání vyžádaných kontrolních zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
4. problematika vzdělávání v technicky orientovaných studijních programech na vysokých školách
5. zahájení nových hodnocení
6. změny ve složení pracovních skupin
7. 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
legenda: akred. – udělení akreditace, rozšíř. – rozšíření akreditace, reakre. – prodloužení platnosti akreditace, omez. – omezení akreditace, zrušom. – žádost o zrušení omezení
akreditace; P – forma studia prezenční, K – forma studia kombinovaná, D – forma studia distanční; A – výuka v anglickém jazyce, R – výuka v ruském jazyce, F – výuka
ve francouzském jazyce; ANO – žádost 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.
Žádost

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského
inženýrství

akred.

Dr.

P, K

4

Civilní nouzová připravenost

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru je založeno převážně na
pracovnících působících na FBMI jen na
dohodu nebo na malý pracovní úvazek, což
nedává garanci jeho kvalitního uskutečňování
(i když se většinou jedná o kvalitní odborníky).
Pracoviště není řešitelem žádného
významného externího výzkumného projektu.

akred,

NMgr.

P

2

Stavby pro energetiku

A4

Fakulta strojní
Teoretický základ strojního
inženýrství
Theoretical Fundamentals of
Mechanical Engineering

reakre.

Bc.

P, K

3

akred.

Bc.

P, K

3

Výroba a ekonomika ve strojírenství

reakre.

Bc.

P, K

3

Ochrana obyvatelstva
ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Jaderná technická zařízení
ČVUT v Praze

A8

A

Technologie, materiály a ekonomika
strojírenství
2

A8
A 6 AK požaduje doložit kompletní studijní
opory v září 2014 a zprávu o personálním
zabezpečení v září 2015. AK doporučuje
zvážit (vzhledem k slabému personálnímu
zabezpečení) vyřazení ekonomické
problematiky ze studijního oboru.

Jaderná technická zařízení

akred.

NMgr.

P

2

Jaderná energetická zařízení

A8

ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská

rozšíř.

NMgr.

P, K

2

Správa chráněných a účelových lesů

N Zdůvodnění: Profil absolventa se neliší od
již akreditovaného studijního oboru Lesní
inženýrství. Obsahy některých studijních
předmětů se překrývají (jedná se zejména o
biotechnické předměty), naopak oproti
akreditovanému studijnímu oboru Lesní
inženýrství došlo ke sloučení několika
předmětů technického, popř. ekonomickomanažerského zaměření, což je spojeno s
rizikem povrchnosti. Nejsou v dostatečné míře
doloženy opory pro kombinovanou formu
studia. AK doporučuje zvážit uskutečňování
zaměření na chráněné a účelové lesy
nabídkou povinně volitelných předmětů v
rámci již akreditovaného studijního oboru
Lesní inženýrství, a předejít tak tříštění
struktury studijních oborů. AK projednala
žádost na svém listopadovém zasedání v roce
2012 a vyžádala si doplnění žádosti. Vysoká
škola žádost nedoplnila, AK tedy posoudila
žádost podle původních podkladů.

Energetika

reakre.

Dr.

P, K

3

Energetika

A8

Zemědělské inženýrství

reakre.

Dr.

P, K

3

Technika výrobních procesů

A8

Estetika (jednooborové)

A 4 AK doporučuje věnovat pozornost
zabezpečení studijního programu
habilitovanými vyučujícími. AK požaduje
předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení výuky habilitovanými vyučujícími
v září 2015.

Lesní inženýrství
ČZU v Praze
Technická fakulta

JU v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta

Obecná teorie a dějiny umění a
kultury

reakre.

Bc.

P

3

3

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Česko-německá areálová studia

A 4 AK požaduje zavést přednášku typu
Normativní gramatika, která by teoreticky
prezentovala jazykovou problematiku, a
specifikovat obsah SZZk v germanistické
části.

A 6 AK doporučuje zahrnout biologickomedicínskou propedeutiku do povinných
předmětů.

JU v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P, K

3

Sociální pedagogika

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P, K

3

Učitelství pro mateřské školy

Specializace v pedagogice

reakre.

Dr.

P, K

4

Teorie vzdělávání v matematice

A6
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje podrobnější popis stavu a výsledků
dosažených od data poslední akreditace
(např. stav studia současných studentů, počty
disertací vedených jednotlivými školiteli) a
podrobnější popis státní závěrečné zkoušky.
AK dále požaduje specifikovat vzdělávací
stupně, na které je zaměřen doktorandský
výzkum, a vyjasnit přijímání absolventů
neučitelských oborů matematiky. AK dále
požaduje vyjasnit charakter doktorského
studia vzhledem k vysokému počtu povinných
a povinně volitelných předmětů a uvést
publikační povinnosti studentů. AK požaduje
doložit, jak jsou naplňována doporučení
z hodnocení doktorských studijních programů,
které proběhlo v roce 2011.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P, K

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

A8

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Infekční biologie

A8

reakre.

Bc.

P

3

Nutriční terapeut

A6

JU v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta
Biologie
JU v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Specializace ve zdravotnictví

4

JU v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta
Zemědělství

reakre.

Bc.

P

3

Zemědělské biotechnologie

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2015.

Zemědělské inženýrství

reakre.

Mgr.

P, K

5

Provozně podnikatelský obor

A do 31.10.2014. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Specialista dalšího vzdělávání v odborném
školství

N Zdůvodnění: Na pracovišti není řešen
žádný externí výzkumný projekt související
s oborem. Personální zabezpečení studijního
oboru je nedostatečné, většina habilitovaných
vyučujících se odborně věnuje problematice
zemědělství a lesnictví. Garant studijního
oboru je sice odborně činný v oblasti
pedagogiky, nicméně jeho publikační činnost
je pouze na regionální úrovni. Ve studijním
plánu chybí větší akcent na psychologické
disciplíny, což neumožňuje dosáhnout
deklarovaného profilu absolventa. Jedná se o
poměrně úzce specializovaný obor.

3

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit název a obsah předmětu
SZZk Regionální správa a cestovní ruch na
Regionální rozvoj a cestovní ruch, posílit
dotaci profilujícího studijního předmětu
Regionální ekonomie a politika a zařadit
předmět zaměřený na geografické informační
systémy.

2

Joint Master Programme in International
Relations: Europe from the Visegrád
Perspective

MENDELU v Brně

Specializace v pedagogice

akred.

NMgr.

P, K

2

MU v Brně
Ekonomicko-správní fakulta

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

P, K

MU v Brně
Fakulta sociálních studií

International Territorial Studies

rozšíř.

NMgr.

P

MU v Brně
5

A

A4

Fakulta sportovních studií

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Fyzioterapie (jednooborová)

A do 30.4.2014. AK požaduje posílit
personální zabezpečení odborných předmětů
z oblasti fyzioterapie. AK dále požaduje
odbornou praxi rozdělit na více pracovišť a
více ji zaměřit na klinickou praxi.

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru akreditovaného v rámci studijního
programu Historické vědy (tj. do 31.7.2017).

MU v Brně
Filozofická fakulta
Archeologie

rozšíř..

Bc.

P

3

Klasická archeologie (dvouoborové)

Archeologie

rozšíř..

Bc.

P

3

Klasická archeologie (jednooborové)

Archeologie

rozšíř..

Bc.

P

3

Pravěká archeologie předního východu
(dvouoborové)

Archeologie

rozšíř..

Bc.

P

3

Archeologie

rozšíř..

NMgr.

P

2

Archeologie

rozšíř..

NMgr.

P

2

Pravěká archeologie Předního východu
(jednooborové)
Pravěká archeologie Předního východu
(dvouoborové)
Pravěká archeologie Předního východu
(jednooborové)

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Balkanistika (dvouoborové)

Obecná teorie a dějiny umění a
kultury

reakre.

NMgr.

P

2

Management v kultuře (dvouoborové)
6

A dtto
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru akreditovaného v rámci studijního
programu Historické vědy (tj. do 1.3.2017).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru akreditovaného v rámci studijního
programu Historické vědy (tj. do 31.7.2016).
A dtto
A dtto
A do 31.10.2014. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
N Zdůvodnění: I přes doplnění materiálu
nedošlo k posunu v náplni studia, není
naplněn profil absolventa (nedošlo ke
změnám v profilaci předmětů i předmětů
SZZk). Skladba studijních předmětů netvoří
logický celek, do studijního plánu jsou
zařazeny předměty, které nemají žádný vztah
k profilu absolventa. Navrhovaný garant oboru
nemá odpovídající činnost v oblasti kulturního
managementu. Výuka profilujících předmětů
oboru je zajištěna pedagogy mimo fakultu,
která o obor žádá (ESF), u externích
pedagogů vyučujících povinně volitelné
předměty je zcela nedostatečná publikační
činnost. Pracoviště nedisponuje odpovídající
vědeckou a odbornou činností v oblasti
kulturního managementu (výhradně je to

Obecná teorie a dějiny umění a
kultury

reakre.

NMgr.

P, K

2

Management v kultuře (jednooborové)

Pedagogika

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Andragogika

Psychologie

reakre.

Mgr.

P, K

5

Psychologie (jednooborové)
7

oblast hudební vědy). Nelze přijmout
argument žadatele, že se jedná o profesní
navazující magisterský studijní program, u
kterého není vědecko-výzkumná činnost
nutná. Platnost současné akreditace končí
1.11.2015, omezení akreditace zůstává
v platnosti.
N Zdůvodnění: I přes doplnění materiálu
nedošlo k posunu v náplni studia, není
naplněn profil absolventa (bez změn v profilaci
předmětů i SZZk). Skladba studijních
předmětů netvoří logický celek, do studijního
plánu jsou zařazeny předměty, které nemají
žádný vztah k profilu absolventa. Navrhovaný
garant oboru nemá odpovídající činnost
v oblasti kulturního managementu. Výuka
profilujících předmětů oboru je zajištěna
pedagogy mimo fakultu, která o obor žádá
(ESF), u externích pedagogů vyučujících
povinně volitelné předměty je zcela
nedostatečná publikační činnost. Pracoviště
nedisponuje odpovídající vědeckou a
odbornou činností v oblasti kulturního
managementu (výhradně je to oblast hudební
vědy). Nelze přijmout argument žadatele, že
se jedná o profesní navazující magisterský
studijní program, u kterého není vědeckovýzkumná činnost nutná. Studijní opory pro
kombinovanou formu studia nebyly doloženy.
Platnost současné akreditace končí
1.11.2015, omezení akreditace zůstává
v platnosti.

ANO

A do 31.7.2017
N Zdůvodnění: V nové žádosti byl upraven
rozsah povinných praxí, které jsou nyní plně
v souladu s koncepcí Europsycholog, stejně
tak jako kreditové ohodnocení. Skladba
studijních předmětů nicméně není v souladu
se standardy Europsycholog z obsahového
hlediska (některé předměty nejsou dostatečně
zastoupeny, chybějí, nebo jsou zařazeny v
jiném cyklu, než by měly) a v typu předmětu (v
některých případech předměty, které mají být
povinnou součástí pregraduální přípravy, se
objevují mezi volitelnými předměty, a student
si je tedy nemusí vůbec vybrat). Na pracovišti

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství nizozemského jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)

Učitelství anglického jazyka a literatury pro
střední školy (dvouoborové)
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ANO

nicméně přetrvává nevyhovující věková a
kvalifikační struktura personálního
zabezpečení (naprosto chybí docenti či
profesoři v produktivním věku). Dosavadní
podoba studia s tzv. postupovou zkouškou je
pouze náznakem vnitřního strukturování,
nicméně neplní funkce bakalářského studia a
písemná práce k souborné zkoušce není plně
srovnatelná s bakalářskou prací. Platnost
současné akreditace končí 31.10.2014.
A do 31.12.2014. AK konstatuje podle § 85
odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky
u studijního oboru a požaduje zjednání
nápravy. Personální zabezpečení filologické
části výuky nedává perspektivu pro další
rozvoj studijního oboru. AK požaduje předložit
do listopadového zasedání plán řešení
nevyhovující personální situace. AK požaduje
zavést klauzurní práci pro filologickou část
SZZk. AK také současně očekává předložení
koncepce pedagogicko-psychologické,
didaktické a praktické části přípravy (viz zápis
AK 02-13). AK doporučuje sjednotit
doporučené zařazení pedagogickopsychologického bloku v rámci studijních
plánů předkládaných studijních oborů;
důsledně respektovat logickou návaznost
disciplín pedagogicko-psychologického bloku,
oborových didaktik a pedagogických praxí,
navýšit rozsah povinných disciplín
pedagogicko-psychologického bloku, mezi
povinné disciplíny zařadit zejména speciální
pedagogiku, metodologii pedagogického
výzkumu a pedagogickou psychologii; zařadit
pedagogiku a psychologii jako samostatný
předmět státní závěrečné zkoušky; zapojit do
výuky garanta pedagogicko-psychologického
modulu; sjednotit přijímací zkoušky na
všechny navazující magisterské studijní obory
ve studijním programu Učitelství pro střední
školy tak, aby důsledně a povinně formou
písemného testu ověřovaly znalosti uchazečů
z oblasti pedagogiky a psychologie.
A do 31.12.2014. AK očekává předložení
koncepce pedagogicko-psychologické,
didaktické a praktické části přípravy (viz zápis
AK 02-13). AK doporučuje sjednotit
doporučené zařazení pedagogicko-

psychologického bloku v rámci studijních
plánů předkládaných studijních oborů;
důsledně respektovat logickou návaznost
disciplín pedagogicko-psychologického bloku,
oborových didaktik a pedagogických praxí,
navýšit rozsah povinných disciplín
pedagogicko-psychologického bloku, mezi
povinné disciplíny zařadit zejména speciální
pedagogiku, metodologii pedagogického
výzkumu a pedagogickou psychologii; zařadit
pedagogiku a psychologii jako samostatný
předmět státní závěrečné zkoušky; zapojit do
výuky garanta pedagogicko-psychologického
modulu; sjednotit přijímací zkoušky na
všechny navazující magisterské studijní obory
ve studijním programu Učitelství pro střední
školy tak, aby důsledně a povinně formou
písemného testu ověřovaly znalosti uchazečů
z oblasti pedagogiky a psychologie.

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství anglického jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)
Učitelství českého jazyka a literatury pro
střední školy (dvouoborové)
Učitelství českého jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P, K

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

ANO

A do 31.12.2014. dtto

ANO

A do 31.12.2014. dtto

ANO

A do 31.12.2014. dtto

Učitelství estetické výchovy (dvouoborové)

ANO

A do 31.12.2014. dtto

Učitelství estetické výchovy (jednooborové)
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)
Učitelství historie pro střední školy
(dvouoborové)
Učitelství historie pro střední školy
(jednooborové)
Učitelství italského jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)
Učitelství německého jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)
Učitelství portugalského jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)
Učitelství španělského jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)

ANO

A do 31.12.2014. dtto

ANO

A do 31.12.2014. dtto

ANO

A do 31.12.2014. dtto

ANO

A do 31.12.2014. dtto

ANO

A do 31.12.2014. dtto

ANO

A do 31.12.2014. dtto

ANO

A do 31.12.2014. dtto

ANO

A do 31.12.2014. dtto
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Učitelství základů společenských věd pro
střední školy (dvouoborové)
Učitelství základů společenských věd pro
střední školy (jednooborové)

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P, K

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P, K

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství ruského jazyka a literatury pro
střední školy (dvouoborové)
Učitelství ruského jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pedagogiky pro střední školy
(jednooborové)

ANO

A do 31.12.2014. dtto

ANO

A do 31.12.2014. dtto
A do 31.12.2014. AK upozorňuje, že ve
filologické části došlo k redukci podílu
rusistických předmětů oproti předchozímu
stavu: nově zavedené předměty – Obecná
lingvistika, Teorie literatury, Rétorika – nemají
či mají jen omezenou rusistickou náplň. Lze
buď nahradit tyto předměty rusistickými, nebo
jim dát výraznou rusistickou náplň. U
přijímacího řízení není zmíněn požadavek
vstupní úrovně jazykových kompetencí. U
mnoha předmětů jsou bibliografie
nedostatečné nebo zastaralé. Kreditové
hodnocení některých předmětů je
neadekvátně vysoké.
AK současně očekává předložení koncepce
pedagogicko-psychologické, didaktické a
praktické části přípravy jako u ostatních oborů
programu Učitelství pro střední školy.

ANO
ANO

ANO

A do 31.12.2014. dtto
A 4 AK očekává předložení koncepce
pedagogicko-psychologické, didaktické a
praktické části přípravy (viz zápis AK 02-13).

MU v Brně
Lékařská fakulta

Specialization in Health Service

akred.

Bc.

P

3

Physiotherapy

A

Specialization in Health Service

akred.

NMgr.

P

2

Physiotherapy

A
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Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit průběh studijních praxí
z hlediska jazykových dovedností (z hlediska
fyzioterapie je klíčová kontaktní role
fyzioterapeuta s pacientem, což si lze jen
obtížně představit u neanglicky mluvících
pacientů).
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit průběh studijních praxí
z hlediska jazykových dovedností (z hlediska
fyzioterapie je klíčová kontaktní role
fyzioterapeuta s pacientem, což si lze jen
obtížně představit u neanglicky mluvících
pacientů). AK dále požaduje vyjasnit přijímací
řízení a informace o uznávání bakalářského

studia fyzioterapie absolvovaného v zahraničí.

OU v Ostravě
Fakulta sociálních studií
A

A na dobu platnosti akreditace studijního
programu v českém jazyce (tj. do 31.3.2020).

Social Policy and Social Work

akred.

Dr.

P, K

4

Social Work

Sociální politika a sociální práce

reakre.

Bc.

P, K

3

Sociální práce

A8

Sociální politika a sociální práce

reakre.

NMgr.

P, K

2

Sociální práce

A8

Výtvarná umění

akred.

Bc.

P

3

Grafika

A8

Výtvarná umění

akred.

NMgr.

P

2

Grafika

A8

Výtvarná umění

akred.

Bc.

P

3

Intermediální umění

A8

Výtvarná umění

akred.

NMgr.

P

2

Intermediální umění

A8

Výtvarná umění

akred.

Bc.

P

3

Kresba

A8

Výtvarná umění

akred.

NMgr.

P

2

Kresba

A8

Výtvarná umění

akred.

Bc.

P

3

Malba

A8

Výtvarná umění

akred.

NMgr.

P

2

Malba

A8

Výtvarná umění

akred.

Bc.

P

3

Sochařství - volná tvorba

A8

Výtvarná umění

akred.

NMgr.

P

2

Sochařství - volná tvorba

A8

Výtvarná umění

rozšíř.

Bc.

P

3

Tvůrčí fotografie

A8

OU v Ostravě
Fakulta umění

OU v Ostravě
Filozofická fakulta
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Filologie

reakre.

NMgr.

P

2

Francouzský jazyk a literatura (jednooborové)

Humanitní studia

rozšíř.

NMgr.

P

2

Medievistika (jednooborové)

Bezpečnost společnosti

akred.

Bc.

K

3

Společenská patologie a logistika terénních
rizikových situací

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

K

3

Fyzioterapie

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

K

3

Ortotik a protetik
12

A 4 AK požaduje předložit v září 2015
kontrolní zprávu o odborné publikační činnosti
pracoviště v publikacích uveřejňovaných
mimo ostravské pracoviště.
N Zdůvodnění: Skladba studijních předmětů
neodpovídá názvu studijního oboru a široce
koncipovanému profilu absolventa (chybí
klíčové předměty Hospodářské dějiny,
Archivnictví, Církevní dějiny, Středověká
němčina, Archeologie je zahrnuta pouze do
sklonku 12. století atd., poddimenzována je
rovněž výuka PVH). V návrhu témat
diplomových prací převažují filologická a
uměleckovědná témata). Personální
zabezpečení studijního programu je
nedostatečné, profilující studijní předměty jsou
zajišťovány převážně vyučujícími, kteří
nepůsobí na pracovišti na plný úvazek.
Navrhovaný garant studijního oboru je
publikačně činný převážně v novověkých
dějinách (k mediavistickému tématu má pouze
jeden publikační titul).

OU v Ostravě
Lékařská fakulta
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v září 2015.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit roli garanta studijního oboru
(nepodílí se na výuce). AK dále požaduje
vyjasnit personální zabezpečení z hlediska
úvazku habilitovaných vyučujících na jiných
zdravotnických pracovištích. AK žádá
předložit plán řešení situace, kdy na pracovišti
doposud chybí habilitovaný pracovník
v oblasti fyzioterapie. AK dále žádá doplnit
studijní opory profilujících studijních předmětů.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit roli garanta studijního oboru
(nepodílí se na výuce). AK dále požaduje
vyjasnit personální zabezpečení z hlediska
úvazku habilitovaných vyučujících na jiných
zdravotnických pracovištích. AK žádá
předložit plán řešení situace, kdy na pracovišti
doposud chybí habilitovaný pracovník
v oblasti ortotiky-protetiky. AK upozorňuje na

velmi slabou publikační činnost pracoviště
(studijní opory nelze považovat za
odpovídající publikační činnost).

OU v Ostravě
Pedagogická fakulta
Specializace v pedagogice

rozšíř.

NMgr.

P, K

2

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

K

3

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

K

3

Pedagogika předškolního věku
Učitelství odborných předmětů - specializace
obchod a služby
Učitelství odborných předmětů - specializace
strojírenství

Speciální pedagogika

reakre.

NMgr.

P, K

2

Speciální pedagogika

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studia a vědeckovýzkumné činnosti v září 2015.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A 4 AK doporučuje změnit název studijního
oboru na Speciální pedagogika – poradenství.

Historické vědy

reakre.

Bc.

P

3

Historie

A8

Historické vědy

rozšíř.

Bc.

P

3

Kulturní dějiny

Informační studia a knihovnictví

reakre.

Bc.

P, K

3

Informační studia se zaměřením na
knihovnictví

Informační studia a knihovnictví

reakre.

Bc.

P

3

Informační studia a knihovnictví

reakre.

NMgr.

P

2

Knihovnictví (dvouoborové)
Knihovnictví se zaměřením na veřejné
knihovny komunitního typu

A6
A 4 AK požaduje předložit v září 2014
ucelenou sadu studijních opor pro
kombinovanou formu studia, včetně informací
o zabezpečení kombinované formy studia.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit garanta studijního oboru.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit garanta studijního oboru.

reakre.

Bc.

P

3

Cestovní ruch

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

SU v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta

TU v Liberci
Ekonomická fakulta
Ekonomika a management
TU v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a
pedagogická
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Geografie

reakre.

Bc.

P

3

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Geografie

rozšíř.

Bc.

K

3

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Matematika

reakre.

Bc.

P

3

Matematika

Vychovatelství

reakre.

Bc.

P, K

3

Pedagogika volného času

akred.

NMgr.

P

2

Architecture

A do 30.4.2014. AK požaduje vyjasnit
personální zabezpečení studijního oboru jak
z pohledu doby, na kterou jsou sjednány
pracovní poměry, tak z hlediska dalších
úvazků habilitovaných vyučujících (i
v zahraničí). AK doporučuje posílit výuku
fyzické a humánní geografie, například
rozdělením na 2-3 předměty, a to i na úkor
mírné redukce kartografie a geoinformatiky a
především přeřazením matematiky a fyziky do
společného základu nebo povinně volitelných
předmětů. AK doporučuje věnovat pozornost
personálnímu zabezpečení studijního oboru.
N Zdůvodnění: Zatížení vyučujících
v prezenční formě studia (i s ohledem na
působení na jiných pracovištích) je natolik
vysoké, že uskutečňování kombinované formy
studia bez nezbytného personálního posílení
pracoviště by vedlo pouze k rozmělňování
potenciálů a vytvářilo by riziko dalšího
snižování kvality.
A8
A 6 AK doporučuje zařadit povinný předmět
zaměřený na otázky prevence sociálně
patologických jevů.

TU v Liberci
Fakulta umění a architektury
Architecture and Urban Design

A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.8.2020).

TU v Liberci
Ústav zdravotnických studií

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

P, K

3

Všeobecná sestra
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A do 31.10. 2014. AK požaduje posílit
personální zabezpečení studijního oboru
zejména habilitovanými vyučujícími
s odpovídající publikační činností. AK dále
požaduje rozpracovat studijní opory pro
kombinovanou formu tak, aby mohly nahradit
studentům účast na přímé výuce. AK dále
požaduje specifikovat odborné praxe, včetně
podmínek jejich uznávání.

U Hradec Králové
Filozofická fakulta
International Area Studies

akred.

NMgr.

P

2

Central European Studies

A

A4

U Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
doporučuje zařadit studijní obor pod vhodnější
studijní program, kterému by více odpovídal
navržený obsah studia. Pokud by vysoká
škola trvala na zařazení studijního oboru pod
studijní program Specializace v pedagogice,
je nezbytně zásadním způsobem přepracovat
studijní plán, profil absolventa, cíle studia a
posílit počet pedagogických a
psychologických disciplín.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Transkulturní komunikace

Specialization in Pedagogy

reakre.

Bc.

P

3

Transcultural Communication

Speciální pedagogika

reakre.

Bc.

P

3

Speciálně pedagogická péče o osoby s
poruchami komunikace

Speciální pedagogika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Speciální pedagogika poruch komunikace

dtto
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit studijní plán a předměty
SZZk dle Standardů AK pro studijní programy
Speciální pedagogiky (jmenovitě pro
bakalářské studijní obory Speciální
pedagogika – intervence).
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit studijní plán a předměty
SZZk dle Standardů AK pro studijní programy
Speciální pedagogiky (jmenovitě pro
magisterské studijní obory Speciální
pedagogika - logopedie). AK dále požaduje
vyjasnit kreditní systém a zařazení
metodologie do studijního plánu.

Speciální pedagogika

reakre.

Bc.

P, K

3

Výchovná práce ve speciálních zařízeních

A4

Teorie vzdělávání ve fyzice

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru původně akreditovaného na
Pedagogické fakultě (tj. do 31.10.2016).

A

U Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta
Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

P, K

3
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U Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

P, K

2

Ekonomika veřejného sektoru

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

K

3

Veřejná ekonomika a správa

Systémové inženýrství a informatika

reakre.

NMgr.

P

2

Informatika ve veřejné správě

Systémové inženýrství a informatika

reakre.

NMgr.

P

2

Pojistné inženýrství

A8
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
30.4.2018). AK požaduje předložit kontrolní
zprávu týkající se personálního zabezpečení a
kombinované formy studia v září 2015.
A 4 AK doporučuje změnit název oboru na
Systémové inženýrství ve veřejné správě.
V žádosti není uveden požadavek vstupních
znalostí informatiky a obor informatickou
gramotnost významně nerozvíjí.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení oboru v září 2015.
AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
garantovi dalšího studijního oboru
Management finančních rizik (změna garanta
studijního oboru Management finančních rizik
proběhla v souvislosti se reakreditací
studijního oboru Pojistné inženýrství).

Filozofie

reakre.

NMgr.

P

2

Religionistika

A8

Filozofie

reakre.

Bc.

P

3

Religionistika (dvouoborové)

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Německý jazyk pro hospodářskou praxi
(dvouoborové)

A8
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje odstranit diskrepanci mezi studijním
plánem, obsahem státní zkoušky a profilem
absolventa, resp. zaměřením oboru. AK
doporučuje zařadit profilové předměty, které
jsou součástí SZZk, mezi předměty povinné a
u předmětů, které obsahem nevedou k
požadovanému profilu, upravit obsah či je
zařadit do předmětů výběrových. AK požaduje
upřesnit názvy všech předmětů SZZk. Návrhy
bakalářských prací neodpovídají současnému
stavu studijního plánu, je nutné posílit témata
zaměřená na hospodářskou němčinu. AK dále

U Pardubice
Fakulta filozofická

16

požaduje upravit literaturu v sylabech, vymezit
povinné a doporučené zdroje v klíčových
disciplínách. AK upozorňuje, že je nutné
vyřešit problémy personálního zajištění oboru.
Jazykovědné disciplíny nemohou učit
vyučující s literárněvědnou kvalifikací. Je
třeba posílit kvalitní publikační činnost. AK
požaduje stanovit plán kvalifikačního růstu
směřujícího k habilitacím odborných asistentů.

Filozofie

rozšíř.

Bc.

P

3

Filozofie (dvouoborové)

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Historicko-literární studia (dvouoborové)

A8
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit žádost tak, aby mohla být
projednána na listopadovém zasedání AK.

Anorganické a polymerní materiály

reakre.

Bc.

P

3

Anorganické materiály

A8

Anorganické a polymerní materiály

reakre.

Bc.

P

3

Polymerní materiály a kompozity

reakre.

Bc.

P

3

reakre.

Bc.

P

3

Farmakochemie a medicinální materiály
Povrchová ochrana stavebních a
konstrukčních materiálů

A8
A 4 AK požaduje vypustit z profilu absolventa
„výzkum, vývoj a výrobu lékových forem“,
vzhledem k nedostatečnému zastoupení této
problematiky ve studijním plánu a slabému
personálnímu zabezpečení těchto předmětů.
AK doporučuje doplnit problematiku
farmaceutické technologie a farmakologie a
toxikologie a posílit personální zabezpečení
vyučujícími, kteří v uvedených oblastech
pracují a publikují, a rozšířit nabídku předmětů
týkající se mediálních materiálů. AK požaduje
předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení v září 2014.
A 6 AK doporučuje posílit předměty z oblasti
konstrukčních materiálů.

Zdravotně-sociální pracovník

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit garanta studijního oboru a
upravit podíl docentů a profesorů podílejících
se na výuce tak, aby odpovídal standardům

U Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Farmakochemie a medicinální
materiály
Povrchová ochrana stavebních a
konstrukčních materiálů
U Pardubice
Fakulta zdravotnických studií

Zdravotně sociální péče

reakre.

Bc.

P

3
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AK.

UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta výrobních technologií a
managementu

Silnoproudá elektrotechnika a
elektroenergetika

akred.

NMgr.

P, K

2

Elektroenergetika

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru je nedostatečné. Z
habilitovaných vyučujících je pouze garant
vzděláním a profesním zaměřením
elektrotechnik. S tím souvisí nedostatek
projektů a publikací v oboru i nevhodná
struktura a náplň předmětů studijního plánu.

Chemie (dvouoborové)

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

UJEP v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
Chemie

rozšíř.

Bc.

K

3

UK v Praze
1. lékařská fakulta

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

NMgr.

P

2

Ergoterapie (jednooborové)

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

NMgr.

P

2

Fyzioterapie (jednooborové)

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

NMgr.

P

2

Intenzivní péče

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

NMgr.

P, K

2

Adiktologie

UK v Praze
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Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit garanta oboru, který je
uveden také jako garant oboru Fyzioterapie.
AK požaduje upravit podíl docentů a profesorů
podílejících se na výuce tak, aby splňoval
standardy AK.
Projednávání žádosti je přerušeno AK
požaduje vyjasnit garanta oboru, který je
uveden také jako garant oboru Ergoterapie.
AK požaduje doplnit studijní plán o klinickou
tématiku se zaměřením na specifika
fyzioterapie. AK požaduje upravit podíl
docentů a profesorů podílejících se na výuce
tak, aby splňoval standardy AK.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 30.4.2014. AK projedná žádost na svém
dalším zasedání.

2. lékařská fakulta
Specializace ve zdravotnictví

3

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Zdravotní laborant

reakre.

Bc.

P

Biologie a patologie buňky

reakre.

Dr.

P, K

3

Experimentální chirurgie

reakre.

Dr.

P, K

3

Farmakologie a toxikologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Fyziologie a patofyziologie člověka

reakre.

Dr.

P, K

3

Neurovědy

reakre.

Dr.

P, K

3

Preventivní medicína

reakre.

Dr.

P, K

3

Teologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Biblická teologie

A8

Teologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Evangelická teologie (jednooborové)

A8

Teologie

reakre.

NMgr.

P, K

2

Evangelická teologie (jednooborové)

Teologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Historická teologie a teologie náboženství

Teologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Systematická a praktická teologie

A8
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Teologie

reakre.

Bc.

P

3

Teologie křesťanských tradic (jednooborové)

A8

rozšíř.

NMgr.

P

2

Sociology in European Context (jednooborové) A

A 8 AK doporučuje věnovat pozornost
kariérnímu růstu mladších pracovníků.

UK v Praze
3. lékařská fakulta
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UK v Praze
Evangelická teologická fakulta

ANO

UK v Praze
Fakulta sociálních věd
Sociology
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UK v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Tělesná výchova a sport

rozšíř.

Bc.

P

3

Tělesná výchova a sport

rozšíř.

NMgr.

P

2

Tělesná výchova a sport

reakre.

NMgr.

P, K

2

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové)
Učitelství pro střední školy - Ochrana
obyvatelstva (dvouoborové)
Tělesná výchova a sport osob se specifickými
potřebami (jednooborové)

Farmacie

reakre.

Dr.

P, K

4

Farmaceutická technologie

Pharmacy

reakre.

Dr.

P, K

4

Pharmaceutical Technology

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Fonetika (dvouoborové)

Filologie

reakre.

NMgr.

P

2

Fonetika (dvouoborové)

Filologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Germánské jazyky a literatury

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Sinologie (dvouoborové)

Historické vědy

rozšíř.

NMgr.

P

2

Egyptologie (dvouoborové)
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A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2015.
ANO
ANO

A 4 dtto
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UK v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové
A4

A

A4

UK v Praze
Filozofická fakulta
A8
ANO

A8
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A8
N Zdůvodnění: Skladba předmětů a témata
kvalifikačních prací neodpovídají profilu
absolventa. Studijní plán je zaměřen převážně
na jazyk a textovou analýzu. Archeologii a
hmotné kultuře je věnována pouze jedna
přednáška povinná a pouze jedna ze čtyř v
„archeologickém“ modulu, navíc velmi úzce
specializovaná. Kvalifikační práce jsou v
naprosté většině zaměřeny na jazyk, texty a
nápisy, hmotná témata jsou velmi široká.
Podmínkou přijetí je bakalářské absolutorium
blíže nespecifikované historie, archeologie či
jazykovědného oboru s podmínkou znalosti

klasické egyptštiny, bakalářské studium
egyptologie však v ČR neexistuje.

Historické vědy

reakre.

Bc.

P

3

Historie - evropská studia (dvouoborové)

A8

Historické vědy

reakre.

Bc.

P

3

A8

Informační studia a knihovnictví

reakre.

Bc.

P, K

3

Historie - evropská studia (jednooborové)
Informační studia a knihovnictví
(jednooborové)

Teologie

reakre.

Mgr.

P

5

Husitská teologie – psychosociální studia
(jednooborové)

ANO

Teologie

reakre.

Mgr.

P

5

Pravoslavná teologie (jednooborové)

ANO

Teologie

reakre.

Mgr.

P, K

5

ANO

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Starokatolická teologie (jednooborové)
Učitelství náboženství, etiky a filozofie
(jednooborové)

reakre.

Bc.

P

3

Dějiny křesťanského umění

reakre.

NMgr.

P

2

Dějiny křesťanského umění

A8

UK v Praze
Husitská teologická fakulta
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UK v Praze
Katolická teologická fakulta
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury

A8
ANO

A8

ANO

A do 31.12.2017

ANO

A do 31.12.2017

UK v Praze
Pedagogická fakulta

Secondary School Teacher Education reakre. NMgr.

P

2

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr.

P

2

Training Teachers of General Subjects at
Lower and Higher Secondary Schools Musical Instrument (dvouoborové)
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
pro základní školy a střední školy - hra na
nástroj (dvouoborové)
Výtvarná výchova se zaměřením na
vzdělávání (jednooborové)
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší
odborné školy
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A

A6
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zvážit náročné požadavky

formulované v profilu absolventa a uvést je do
souladu s navrženými studijními předměty. AK
dále požaduje vyjasnit a zdůvodnit důraz
kladený na antropologii ve studiu učitelství
pedagogiky a vyjasnit vstupní požadavky ke
studiu.

UK v Praze
Přírodovědecká fakulta
Chemie

rozšíř.

Bc.

P

3

Medicinální chemie

Chemistry

rozšíř.

Bc.

P

3

Medicinal Chemistry

Chemie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Medicinální chemie

Chemistry

rozšíř.

NMgr.

P

2

Medicinal Chemistry

Ochrana vojsk a obyvatelstva

reakre.

Dr.

P, K

3

Modelování a simulace procesů ochrany vojsk
a obyvatelstva

Ochrana vojsk a obyvatelstva

reakre.

Dr.

P, K

3

Ochrana vojsk a obyvatelstva

reakre.

Dr.

P, K

3

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit žádost tak, aby mohla být
projednávána na listopadovém zasedání AK.

A

dtto
dtto

A

dtto

UO v Brně

Ochrana obyvatelstva
Zbraně hromadného ničení, škodliviny a
ochrana proti nim

A8
A8
A8

UO v Brně
Fakulta ekonomiky a
managementu

Armádní leadership

akred.

Mgr.

P

N Zdůvodnění: Obsah studijního programu
neodpovídá profilu absolventa a názvu
studijního programu. Personální zabezpečení
studijního programu je nedostatečné, zejména
pokud jde o manažerské disciplíny,
navrhovaný garant studijního oboru nemá
odpovídající publikační činnost v oblasti
leadershipu (aplikovaného managementu).
Publikační činnost vyučujících zajišťujících
předměty z oblasti managementu je velmi
slabá. Témata prací jsou obecná a
neodpovídají ani modulové specializaci ani
zaměření na management.

5
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UO v Brně
Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie

akred.

Mgr.

P

5

akred.

Dr.

P, K

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Polština se zaměřením na hospodářsko-právní
a turistickou oblast (jednooborové)

Mediální a komunikační studia

akred.

NMgr.

P

2

Komunikační studia (dvouoborové)

Fyzika

reakre.

Dr.

P, K

3

Didaktika fyziky

Geografie

rozšíř.

Bc.

P

3

Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Geografie

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Geografie ve veřejné správě

Geografie

reakre.

NMgr.

P

2

Geoinformatika

A6

UP v Olomouci
Cyrilometodějská teologická
fakulta
Teologia

4

Teologia sistematica e filosofia cristiana

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

I

UP v Olomouci
Filozofická fakulta
A8
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu
v září 2015.
N Zdůvodnění: I přes doplnění žádosti se
studijní obor významně překrývá s již
akreditovaným studijním oborem Regionální
geografie. Vyučující, kteří mají posílit
personální zabezpečení studijního oboru,
působí na pracovišti pouze na dohodu, což
nedává perspektivy k dalšímu rozvoji
studijního oboru. AK doporučuje uskutečňovat
zaměření na geografii ve veřejné správě
nabídkou povinně volitelných a volitelných
předmětů v rámci již akreditovaného
studijního programu Regionální geografie, a
předejít tak tříštění struktury studijních oborů.
ANO
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A8

Geografie

reakre.

Bc.

P

3

Geoinformatika a geografie

Matematika

reakre.

Dr.

P, K

3

Didaktika matematiky

A8
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Pedagogika

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení včetně nového
garanta studijního oboru v září 2016. AK
doporučuje nehabilitované pracovníky uvést
jako školitele-konzultanty.

Ochrana obyvatelstva

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
publikační činnosti a personálním
zabezpečení studijního oboru v září 2015. AK
upozorňuje na vysoký podíl docentů a
profesorů, kteří mají významné úvazky na
jiných vysokých školách, a doporučuje
věnovat pozornost publikační činnosti
pracoviště.

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje předložit ukázky studijních opor pro
kombinovanou formu studia. AK dále
požaduje vyjasnit publikační činnost
vyučujících profilujících předmětů
(Mikroekonomie, Makroekonomie a Daně a
daňová soustava). AK upozorňuje na vysoký
počet úvazků habilitovaných vyučujících na
jiných vysokých školách.

UTB ve Zlíně
Fakulta humanitních studí

Pedagogika

akred.

Dr.

P, K

4

UTB ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení

Ochrana obyvatelstva

reakre.

Bc.

P

3

UTB ve Zlíně
Fakulta managementu a
ekonomiky

Economic Policy and Administration

akred.

NMgr.

P, K

2

Finance

Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

P, K

2

Finance

A

dtto

UTB ve Zlíně
Fakulta multimediálních
komunikací
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Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

K

2

Řízení netržních a sociálních služeb

Výtvarná umění

reakre.

Bc.

P

3

Klasická animovaná tvorba

Výtvarná umění

reakre.

Bc.

K

3

Multimédia a design

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit témata dizertačních prací
tak, aby odpovídala zaměření studijního oboru
a profilu absolventa.

UTB ve Zlíně
Fakulta technologická

Chemie a technologie materiálů

reakre.

Dr.

P, K

4

Chemie a technologie materiálů

Chemistry and Materials Technology

reakre.

Dr.

P, K

4

Chemistry and Materials Technology

Farmacie

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Farmakognozie

A8

Farmacie

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Farmakologie a toxikologie

A4

Pharmacy

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Pharmacognosy

A

A8

Hornicko-geologická fakulta
Geodesy, Cartography and
Geoinformatics
Geodézie, kartografie a
geoinformatika

akred.

Bc.

P, K

3

Geoinformatics

A

A8

akred.

Bc.

P, K

3

Geoinformatika

Nerostné suroviny

reakre.

NMgr.

P, K

2

Environmentální management

A

dtto

VFU Brno
Farmaceutická fakulta

VŠB-TU Ostrava
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A8
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje rozšířit SZZk o oblast managementu
a sladit obsah studia s požadavky Standardů
AK pro oblast aplikovaného managementu.
AK dále požaduje vyjasnit publikační činnost
garanta studijního oboru k environmentálnímu
managementu a publikační činnost
vyučujících zajišťujících předměty z oblasti
aplikovaného managementu. AK požaduje

Nerostné suroviny

reakre.

NMgr.

P

2

Minerální biotechnologie

předložit studijní opory pro kombinovanou
formou studia.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit publikační činnost garanta k
minerálním biotechnologiím.

VŠE v Praze
Fakulta financí a účetnictví

Finance a účetnictví

reakre.

Bc.

P

3

Bankovnictví a pojišťovnictví

A 6 AK upozorňuje na vysoký podíl
přednášejících profilových předmětů, kteří
mají významné úvazky na jiných vysokých
školách.

Finance a účetnictví

reakre.

NMgr.

P

2

Bankovnictví a pojišťovnictví

A 6 dtto

Finance a účetnictví

reakre.

Bc.

P

3

Finance

A 6 dtto

Finance a účetnictví

reakre.

NMgr.

P

2

Finance

A 6 dtto

Finance a účetnictví

reakre.

NMgr.

P

2

Finance a oceňování podniku

Finance a účetnictví

reakre.

Bc.

P

3

Účetnictví a finanční řízení podniku

Finance a účetnictví

reakre.

NMgr.

P

2

Účetnictví a finanční řízení podniku

Finance a účetnictví

reakre.

Bc.

P, K

3

Zdanění a daňová politika

A6
A 6 AK upozorňuje na vysoký podíl
přednášejících profilových předmětů, kteří
mají významné úvazky na jiných vysokých
školách, případně mají dva plné úvazky, což
je v rozporu se standardy AK. AK dále
upozorňuje na nutné řešení perspektivy
garance oboru po roce 2014. AK požaduje
předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení studijního oboru, včetně garanta,
v září 2015.
A 6 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2015. AK upozorňuje na vysoký podíl
přednášejících profilových předmětů, kteří
mají významné úvazky na jiných vysokých
školách. AK upozorňuje na nutnost vyřešení
perspektivy garance oboru po roce 2014.
A 6 AK upozorňuje na vysoký podíl
přednášejících profilových předmětů, kteří
mají významné úvazky na jiných vysokých
školách. AK doporučuje rozlišit povinnou a
doporučenou literaturu u jednotlivých
předmětů.
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Finance a účetnictví

reakre.

NMgr.

P

2

Zdanění a daňová politika

A 6 dtto

A 4 AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení,
včetně publikační činnosti, a vědeckovýzkumné činnosti pracoviště v září 2014.
Pokud nebudou uváděné nedostatky
odstraněny, navrhne AK omezení akreditace.
Publikační činnost vyučujících, kteří působí na
pracovišti v rozsahu plného úvazku,
v renomovaných časopisech a monografiích je
nedostatečná a často neodpovídá odbornosti
vyučovaných předmětů. Na pracovišti není,
s výjimkou jednoho končícího pravděpodobně
postdoktorského grantu, řešen žádný externí
výzkumný projekt.

VŠE v Praze
Národohospodářská fakulta

Ekonomie a hospodářská správa
Economics and Economic
Administration

reakre.

NMgr.

P

2

Ekonomická analýza

reakre.

NMgr.

P

2

Economic Analysis

Ekonomie a hospodářská správa

reakre.

NMgr.

P

2

Hospodářská politika
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A

A 4 dtto
A 4 AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení a
vědecké, výzkumné a publikační činnosti
v září 2014. Pokud nebudou uváděné
nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení
akreditace. Personální zabezpečení studijního
programu je nedostatečné, garant studijního
oboru se odborně nevěnuje hospodářské
politice. Personální zabezpečení studijního
oboru je do značné míry postaveno na
vyučujících, kteří působí v rozsahu plného
úvazku na jiných institucích. Publikační
činnost vyučujících, kteří působí na pracovišti
v rozsahu plného úvazku, v renomovaných
časopisech a monografiích je nedostatečná, a
často neodpovídá vyučovaným studijním
předmětům.

Economics and Economic
Administration

reakre.

NMgr.

P

2

Economic Policy

Ekonomie a hospodářská správa
Economics and Economic
Administration

reakre.

NMgr.

P

2

Regionální studia

reakre.

NMgr.

P

2

Regional Studies

Ekonomie a hospodářská správa

reakre.

NMgr.

P

2

Veřejná správa

Ekonomie a hospodářská správa
Economics and Economic
Administration

reakre.

Bc.

P

3

Ekonomie

reakre.

Bc.

P

3

Economics
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A

A 4 dtto
A 4 AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení,
vědecké, výzkumné a publikační činnosti
v září 2014. Pokud nebudou uváděné
nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení
akreditace. Garant studijního oboru
nevykazuje odpovídající publikační činnost.
AK upozorňuje na nutnost řešení garance
oboru v souvislosti s perspektivou vývoje
oboru. AK upozorňuje na celkově slabou
publikační činnost. Někteří vyučující
nepublikují v oblasti předmětů, které zajišťují.
AK rovněž upozorňuje, že studijní obor je
z velké části, a to i v oblasti profilujících
předmětů, zajišťován vyučujícími, kteří působí
na plný pracovní poměr mimo
Národohospodářskou fakultu.

A

A 4 dtto
A 4 AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení,
vědecké, výzkumné a publikační činnosti
v září 2014. Pokud nebudou uváděné
nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení
akreditace. AK upozorňuje na nutnost řešení
garance oboru v souvislosti s perspektivou
vývoje oboru a na celkově slabou publikační
činnost. Někteří vyučující nepublikují v oblasti
předmětů, které zajišťují. AK rovněž
upozorňuje, že studijní obor je z velké části, a
to i v oblasti profilujících předmětů, zajišťován
vyučujícími, kteří působí na plný pracovní
poměr mimo Národohospodářskou fakultu.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení a publikační
činnosti pracoviště v září 2014.

A

A 4 dtto

Ekonomie a hospodářská správa

reakre.

Bc.

P

3

Národní hospodářství

A 4 dtto

Ekonomie a hospodářská správa

reakre.

Bc.

P

3

Veřejná správa a regionální rozvoj

A 4 dtto

VŠCHT v Praze
Fakulta chemické technologie
Chemická informatika a
bioinformatika
Chemická informatika a
bioinformatika

akred.

Bc.

P

3

Bioinformatika

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení a publikační
činnosti pracoviště v září 2015.

akred.

NMgr.

P

2

Bioinformatika

A 4 dtto

Laboratorní metody a příprava léčivých
přípravků

A 4 AK doporučuje posílit zastoupení
studijních předmětů zaměřených na přípravu
léčivých přípravků tak, aby studijní plán
odpovídal názvu studijního oboru.

Informační management

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje předložit podrobné požadavky na
přijímací řízení v oblasti informatiky. AK
doporučuje věnovat pozornost publikační
činnosti pracoviště.

Ekonomika a řízení stavebnictví

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit publikační činnost
vyučujících ekonomických a manažerských
předmětů v oblastech předmětů, které mají
zajišťovat (např. u předmětů Účetnictví,
Marketing ve stavebnictví, Řízení jakosti atd.)
AK dále požaduje vyjasnit rozsah a obsah
SZZk a strukturu povinných a povinně
volitelných předmětů tak, aby žádost
odpovídal Standardům pro aplikovaný

VŠCHT v Praze
Fakulta potravinářské a
biochemické technologie

Klinická bioanalytika

reakre.

NMgr.

P

2

VUT v Brně
Fakulta podnikatelská

Systémové inženýrství a informatika

reakre.

NMgr.

P

2

VUT v Brně
Fakulta stavební

Stavební inženýrství

rozšíř..

Bc.

P, K

4
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management. AK upozorňuje, že název oboru
ještě více posiluje vazbu na ekonomické
předměty než název původní, aniž by došlo
k odpovídajícímu personálnímu posílení
ekonomických disciplín.

Civil Engineering

rozšíř.

Bc.

P

4

Stavební inženýrství

rozšíř.

NMgr.

P, K

1,5 Ekonomika a řízení stavebnictví

Civil Engineering

rozšíř.

NMgr.

P

1,5 Economics and Civil Engineering Management A

Stavební inženýrství

reakre.

Bc.

P, K

Stavební inženýrství

reakre.

NMgr.

P, K

Stavební inženýrství

reakre.

Bc.

P, K

4

Stavitelství

A8

Stavební inženýrství

reakre.

Bc.

P, K

4

Územní plánování

A8

reakre.

NMgr.

P, K

2

Podniková ekonomika a management

A8

4

Economics and Civil Engineering Management A

Management stavebnictví

1,5 Management stavebnictví

dtto
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit publikační činnost
vyučujících ekonomických předmětů
v oblastech předmětů, které mají zajišťovat
(např. u předmětů Marketingové aplikace,
Regionální politika, Oceňování nemovitostí
atd.) AK dále požaduje vyjasnit rozsah a
obsah SZZk tak, aby žádost odpovídal
Standardům pro aplikovaný management, a
uvést externí výzkumný projekt řešený
v souvislosti se studijním oborem. AK
upozorňuje, že název oboru ještě více posiluje
vazbu na ekonomické předměty než název
původní, aniž by došlo k odpovídajícímu
personálnímu posílení ekonomických
disciplín.
dtto
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

ZU v Plzni
Fakulta aplikovaných věd

ZU v Plzni
Fakulta ekonomická
Ekonomika a management
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Systémové inženýrství a informatika

reakre.

NMgr.

P

2

Informační management

A do 30.4.2014. AK požaduje předložit
podrobné požadavky na přijímací řízení
v oblasti informatiky. AK doporučuje věnovat
pozornost publikační činnosti pracoviště.

Evropská kulturní studia
Učitelství základů společenských věd pro
střední školy (dvouoborové)

N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru. Navrhovaný
garant studijního oboru působí na pracovišti
pouze na částečný úvazek, přičemž má
částečné úvazky na jiných institucích a další
úvazek v zahraničí. Další habilitovaní
vyučující, v žádosti nazývaní spolugaranti
studijního oboru, rovněž nepůsobí na
pracovišti v rozsahu plného úvazku. Obsah
studijních předmětů, hodinová dotace a
doporučená literatura zejména předmětů
z oblasti filozofie se jeví jako málo náročná a
odpovídá spíše preterciálnímu vzdělávání.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru nedává perspektivy dalšího
rozvoje studijního oboru v kombinované formě
studia. Vyučující odborných předmětů
s výjimkou jednoho habilitovaného vyučujícího
nevykazují odpovídající publikační činnost,
často zabezpečují studijní předměty, které
jsou obsahově značně vzdálené, aniž by
v oblastech těchto předmětů publikovali. AK
upozorňuje na nutné posílení personálního
zabezpečení studijního oboru v prezenční
formě studia. Předložené ukázky studijních
opor nesplňují kvalitativní nároky na opory pro
kombinovanou formu studia.

ZU v Plzni
Fakulta filozofická

Humanitní studia

rozšíř.

Bc.

P

3

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

ZU v Plzni
Fakulta pedagogická

Přírodovědná studia

rozšíř.

B

K

3

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

N

K

2

Učitelství biologie pro střední školy

Specializace v pedagogice

rozšíř.

B

K

3

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
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N Zdůvodnění: dtto
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
1.3.2016).

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

N

K

2

Učitelství anglického jazyka pro střední školy

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

N

K

2

Učitelství anglického jazyka pro základní školy

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

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Anglo-americká vysoká škola,
o.p.s., Praha

Media and Communication Studies

reakre.

Bc.

P

3

Journalism and Communications

A

A 4 AK upozorňuje na nedostatečné
personální zabezpečení habilitovanými
vyučujícími zejména v oblasti oborových
předmětů. AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o publikační činnosti vyučujících a
personálním zabezpečení studijního oboru,
včetně zapojení habilitovaných vyučujících do
výuky, v září 2014.

Akademie STING, o.p.s., Brno

Ekonomika a management
Metropolitní univerzita Praha,
o.p.s.

zrušom.

NMgr.

P, K

2

Podniková ekonomika a management

International Economic Relations

reakre.

Bc.

P

3

International Business

Mezinárodní ekonomické vztahy
Soukromá vysoká škola
ekonomická Znojmo , s.r.o.

reakre.

Bc.

P, K

3

Mezinárodní obchod
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N Zdůvodnění: I přes částečné zlepšení
přetrvávají závažné nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru, kdy některé
profilující předměty zajišťují vyučující, kteří
v oblasti těchto předmětů nepublikují (např. u
předmětů Strategický marketing, Management
obchodu II, Management malých a středních
podniků atd.) Většina vyučujících působících
na vysoké škole v rozsahu plného úvazku,
včetně garanta studijního oboru, nepublikuje
ani monografie ani články v ekonomických
vědeckých časopisech. Vysoká škola doposud
není řešitelem externího výzkumného grantu,
který by se vztahoval k studijnímu oboru (v
materiálu je deklarováno podání projektu
GAČR, který nicméně nebyl dosud chválen).

A

A6
A6

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Marketing a management

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Účetnictví a finanční řízení podniku

A 4 AK upozorňuje na nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru.
Je nutné posílit studijní obor vyučujícími
s odpovídající publikační činností, kteří by
působili na vysoké škole v rozsahu plného
úvazku bez dalších významných úvazků na
jiných institucích. AK upozorňuje na
nedostatečnou publikační činnost garanta
v oblasti ekonomiky veřejné správy a
sociálních služeb. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení a
publikační činnosti vyučujících v předmětech
které zajišťují v září 2014. AK doporučuje
upravit předměty SZZk (nahradit Marketing a
management předmětem Ekonomie).
A 4 AK upozorňuje na nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru.
Je nutné posílit studijní obor vyučujícími
s odpovídající publikační činností, kteří by
působili na vysoké škole v rozsahu plného
úvazku bez dalších významných úvazků na
jiných institucích. AK upozorňuje na
nedostatečnou publikační činnost garanta
v oblasti ekonomiky managementu a
marketingu. AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o personálním zabezpečení a
publikační činnosti v září 2014. AK doporučuje
věnovat pozornost rozvoji studijních opor pro
kombinovanou formu studia.
A 4 AK upozorňuje na nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru.
Je nutné posílit studijní obor vyučujícími
s odpovídající publikační činností, kteří by
působili na vysoké škole v rozsahu plného
úvazku bez dalších významných úvazků na
jiných institucích. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení a
publikační činnosti pracoviště v září 2014. AK
doporučuje věnovat pozornost rozvoji
studijních opor pro kombinovanou formu
studia.

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

reakre.

Bc.

P, K

3

Mzdové účetnictví, daně a personalistika

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
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Sociální politika a sociální práce
Vysoká škola hotelová v Praze 8,
s.r.o.,

akred.

Bc.

P, K

3

Sociální gerontologie

N Zdůvodnění: Žádost o akreditaci studijního
oboru Sociální gerontologie byla předložena
v rámci studijního programu Sociální politika a
sociální práce, ale obsah studia nepřipravuje
absolventy pro výkon sociální práce či
působení v oblasti sociální politiky, ale spíše
pro oblast pedagogiky a vzdělávání. Žádost
nesplňuje standardy pro obory Sociální
politika a sociální práce a obdobně vyučující
nemají odbornost v oblasti sociální práce a
politiky (ale v oblasti pedagogiky a sociologie),
a neumožňuje tak uplatnění absolventa dle
zákona 108/2006 Sb., jak předpokládá profil
absolventa.

Gastronomie, hotelnictví a turismus
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.,
Brno

reakre.

NMgr.

P, K

2

Management destinace cestovního ruchu

A6

Management v podnikání

A do 31.12. 2013. AK posoudí žádost
v souvislosti s hodnocením vysoké školy na
svém listopadovém zasedání.

Daně a podnikání

N Zdůvodnění: Název studijního oboru
nekoresponduje s jeho obsahem, zatímco
název vymezuje studijní obor jako
ekonomický, obsah pokrývá pouze právní
disciplíny. Absentují předměty z oblasti
ekonomiky včetně předmětů SZZk a
odpovídajících návrhů témat diplomových
prací. Na vysoké škole není řešen žádný
externí výzkumný grant související se
studijním oborem (uvedený grant GAČR
s problematikou daní ani podnikání
nesouvisí).

Ekonomika a management
Vysoká škola manažerské
informatiky, ekonomiky a práva,
a.s., Praha

Právní studia
Vysoká škola obchodní v Praze,
o.p.s.,

reakre.

akred.

Bc.

NMgr.

P, K

P

3

2

Ekonomika a řízení v dopravě a
spojích

reakre.

Bc.

P, K

3

Služby letecké dopravy v cestovním ruchu

A do 31.7. 2017. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
v září 2014.

Mezinárodní ekonomické vztahy

akred.

Bc.

P, K

3

Mezinárodní obchodní a finanční vztahy

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru je nedostatečné. Vyučující
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Mezinárodní teritoriální studia
reakre. Bc.
Vysoká škola obchodní a hotelová,
s.r.o., Brno

Gastronomie, hotelnictví a cestovní
ruch

akred.

NMgr.

P

P, K

3

2

Průvodcovská činnost v cestovním ruchu

povinných ekonomických předmětů Základy
ekonomie, Ekonomika podniku, Mezinárodní
ekonomie nevykazují publikační činnost
odborně související s předměty, které
zajišťují. Ze čtyř profilujících předmětů, jak je
definovala vysoká škola, jsou pouze dva
zajišťovány vyučujícím s pracovním poměrem
v rozsahu plného úvazku na vysoké škole,
ostatní jsou zajišťovány vyučujícími, kteří
působí na vysoké škole pouze na dohodu.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit skladbu studijních předmětů
tak, aby odpovídala cílům studia a profilu
absolventa (zařadit do studijního plánu
předmět zaměřený na politiku cestovního
ruchu - její nástroje a nositelé, podpora
rozvoje cestovního ruchu, podpora MSP
v cestovním ruchu, role veřejného a
podnikatelského sektoru aj., předmět
zaměřený na ekonomický význam cestovního
ruchu a metody měření jeho významu, upravit
obsahy předmětů Základy cestovního ruchu,
Mezinárodní ekonomické vztahy a cestovní
ruch a zařadit předměty Informační
technologie v cestovním ruchu a Dějiny
kultury, zde se jedná o předmět SZZk, mezi
povinné atd.) AK dále požaduje posílit
personální zabezpečení studijního oboru
vyučujícími mladší a střední generace
s odpovídající publikační činností, kteří by
působili na vysoké škole na plný úvazek a
vytvářeli tak perspektivu rozvoje studijního
oboru. AK doporučuje zvážit zařazení
problematiky psychologie v cestovním ruchu
do předmětů SZZk.

Gastronomie a hotelnictví

N Zdůvodnění: Na vysoké škole není řešen
žádný externí výzkumný projekt. Předkládané
projekty OPVK představují rozvojové projekty,
nikoliv výzkumné granty. Skladba studijních
předmětů neodpovídá názvu studijního
programu a oboru ani profilu absolventa. Ve
studijním plánu je kladen důraz na
problematiku potravinového inženýrství na
úkor problematiky hotelnictví, která by měla
představovat jádro studijního programu.
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Personální zabezpečení studijního programu
je nedostatečné, navrhovaný garant studijního
oboru je publikačně činný v oblasti
potravinářství, nicméně nemá odpovídající
publikační činnost v oblasti hotelnictví a
gastronomie.

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ
Univerzita Jana Amose
Komenského Praha, s.r.o.,

Pedagogika

zrušom.

NMgr.

P, K

2

Andragogika

Specializace v pedagogice

omez.

Bc.

P, K

3

Vzdělávání dospělých
36

AK trvá na svém nesouhlasném stanovisku.
Zdůvodnění: Vysoká škola oproti informaci
z ledna 2013 předložila doplnění, v němž
hovoří o poklesu o 60 % oproti stavu z r.
2010/2011 (který byl ovšem absolutně
nepřiměřený vzhledem k počtu vyučujících).
Požadovaný úplný databázový seznam
obhájených kvalifikačních prací (potřebný pro
posouzení relevantnosti kvalifikačních prací a
k posouzení personálního vytížení vedoucích
prací s ohledem na všechny studijní obory,
v nichž se podílí na vedení studentů) dosud
nebyl dodán. Z předloženého seznamu
zadaných prací nelze posoudit, jak probíhá
dokončování studia v oboru (seznam
obhájených prací chybí, počet zadaných prací
neodpovídá očekávanému počtu studentů
v závěrečném ročníku). Pro kvalitu a případný
rozvoj studijního programu je dále nezbytné,
aby vysoká škola stanovila závazný
maximální počet uchazečů na dobu minimálně
pěti let, který každoročně přijme ke studiu
(realisticky v návaznosti na možnosti řádného
zabezpečení studia).
Projednávání vyjádření vysoké školy je
přerušeno. Vysoká škola oproti informaci
z ledna 2013 předložila doplnění, v němž
hovoří o poklesu o 75 % oproti stavu z r.
2010/2011 (který byl ovšem absolutně
nepřiměřený vzhledem k počtu vyučujících).
Požadovaný úplný databázový seznam
obhájených kvalifikačních prací (potřebný pro
posouzení relevantnosti kvalifikačních prací a
k posouzení personálního vytížení vedoucích
prací s ohledem na všechny studijní obory,
v nichž se podílí na vedení studentů) dosud
nebyl dodán. AK požaduje doplnění

uvedených informací.

Hospodářská politika a správa
Vysoká škola regionálního rozvoje,
s.r.o., Praha

zrušom.

Bc.

P, K

3

Management cestovního ruchu

AK navrhuje v souladu s § 85 odst. 5 zrušit
omezení akreditace. AK požaduje předložení
kontrolní zprávy o personálním zabezpečení
studijního oboru a o počtech studentů a
předpokládaném výhledu počtu studentů ve
studijním oboru na další tři roky v srpnu 2014.

Regionální rozvoj

zrušom.

Bc.

P, K

3

Bezpečnostní management v
regionech

akred.

Bc.

P, K

3

AK trvá na svém nesouhlasném stanovisku.
Zdůvodnění: I přes zlepšení personálního
zabezpečení deklarovaného ve vyjádření
vysoké školy, přetrvává nedostatečná
publikační činnost vyučujících v profilujících
předmětech, které mají zajišťovat (např. u
předmětů Regionální veřejné vztahy, Urbánní
politika a územní agenda v EU a ČR,
Regionální rozvoj v regionech Evropy atd.)
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
publikační činnosti a personálním
zabezpečení studijního programu v září 2014.
AK upozorňuje na nutné posílení publikační
činnosti vyučujících, včetně navrhovaného
garanta studijního programu, případně zvážit
změnu garanta studijního oboru. AK dále
požaduje předložit v září 2014 ucelenou sadu
studijních opor pro kombinovanou formu
studia.

4

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Řazení studijního
programu pod Specializaci v pedagogice a
zejména název studijního oboru „Teorie
vzdělávání …“ implikuje, že jádro studijního
oboru bude spočívat v didaktických studijních
předmětech, což však neodpovídá studijnímu
plánu. AK se neztotožňuje s vyjádřením
vysoké školy, že didaktická témata jsou
dostatečně pokryta nabídkou disertačních
prací, v případě, že didaktická problematika
není zařazena mezi povinné studijní
předměty.

Regionální rozvoj

U Hradec Králové
Pedagogická fakulta

Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

P, K

Teorie vzdělávání v hudební výchově a
pedagogicko-interpretačních oborech
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U Pardubice
Fakulta restaurování

Výtvarná umění

omez.

Bc.

P

3

Výtvarná umění

omez.

Bc.

P

3

Restaurování a konzervace nástěnné malby a
sgrafita
Restaurování a konzervace uměleckých děl na
papíru a souvisejících materiálech

AK netrvá na svém návrhu na omezení
akreditace, nicméně požaduje věnovat
pozornost kariérnímu růstu vyučujících a
požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení, včetně činnosti
podpůrné komise odborníků, v červnu 2015.
dtto

UJEP v Ústí nad Labem
Filozofická fakulta

Filozofie

akred.

Dr.

P, K

3

Politická filozofie
38

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Pracoviště není
v současné době řešitelem žádného
významného externího výzkumného projektu.
Projekty OPVK uváděné ve vyjádření vysoké
školy takové projekty nepředstavují. I po
vyjádření vysoké školy jsou stále nedoloženy
kvalitní publikační výstupy pracoviště (není
možné zjistit nakladatelství, uvádějí se i
časopisecké články popularizačního
charakteru - publikace byly v zásadě
upřesněny pouze u garanta oboru, jehož
kvalitu AK nezpochybňuje). Z vyjádření
vysoké školy není zřejmé, jakým způsobem
získají studenti hluboký metodologický základ
filozofie (argumentovat stanoviskem pracovní
skupiny AK je nepřijatelné, pracovní skupina
AK je pouze poradním orgánem AK).
Vyjádření vysoké školy nerozporuje další
závažné nedostatky v navrhovaném studijním
programu (velký počet školitelů, z nichž velká
část působí mimo pracoviště i mimo oborové
zaměření, nerealistický profil absolventa a
uplatnění absolventů, které neodpovídá
navrhovaným tématům disertačních prací a
obsahu výuky), uváděné v minulém
stanovisku AK, které tak zůstávají v platnosti.
Žádosti o doktorské studium by mělo
předcházet dlouhodobé úsilí a směřování ve

výzkumné činnosti pracoviště, vytváření
vhodně generačně strukturovaného jádra
interních pracovníků.

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

Název oboru

Typ
řízení

Zaměření
oboru
Pedagogika
tance

Stanovisko AK

AMU v Praze

Hudební a taneční fakulta

H, P

Taneční umění

AMU v Praze

Hudební a taneční fakulta

H, P

Taneční umění

AMU v Praze

Hudební a taneční fakulta

H, P

Taneční umění

AMU v Praze

Hudební a taneční fakulta

H, P

ČVUT v Praze

Fakulta strojní

H

Taneční umění
Ekonomika a management strojírenského
podniku

ČVUT v Praze
JU v Českých
Budějovicích

Fakulta strojní

P

Ekonomika a management strojírenského
podniku

A4
N Zdůvodnění: Pracoviště nevykazuje
odpovídající publikační činnost (chybí
publikace v časopisech s IF).

Přírodovědecká fakulta

H, P

Biofyzika

A8

MU v Brně

Ekonomicko-správní fakulta

H, P

Veřejná ekonomie

U Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

H

Teorie vzdělávání ve fyzice

A8
A na dobu platnosti akreditace studijního
programu původně akreditovaného na
Pedagogické fakultě (tj. do 31.1.2016).

UK v Praze

Fakulta sociálních věd

H, P

Politologie

A8

VFU Brno

Farmaceutická fakulta

H, P

Farmakognozie

A8

A do 31.5.2018

Choreografie A do 31.5.2018
Taneční
věda
A do 31.5.2018
Pantomima

A do 31.5.2018

c) akreditace doktorských studijních programů podle § 81 zákona o vysokých školách – VŠ a výzkumné ústavy
Název instituce

VŠ (fakulta)

Studijní program

Mikrobiologický ústav AV UK v Praze (3. lékařská Molekulární a
ČR, v.v.i.
fakulta)
buněčná biologie,

Žádost

Typ

Forma

reakre.

Dr.

P, K

39

St.d.

3

Studijní obor

Stanovisko AK
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

genetika a virologie
Molekulární a
buněčná biologie,
genetika a virologie
Molekulární a
UK v Praze (3. lékařská buněčná biologie,
fakulta)
genetika a virologie
UK v Praze
Molekulární a
(Přírodovědecká
buněčná biologie,
fakulta)
genetika a virologie
Molekulární a
UK v Praze (3. lékařská buněčná biologie,
fakulta)
genetika a virologie
UK v Praze
Molekulární a
(Přírodovědecká
buněčná biologie,
fakulta)
genetika a virologie

UK v Praze
Mikrobiologický ústav AV (Přírodovědecká
ČR, v.v.i.
fakulta)

reakre.

Dr.

P, K

3

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Ústav experimentální
medicíny AV ČR, v.v.i.

reakre.

Dr.

P, K

3

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

reakre.

Dr.

P, K

3

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

reakre.

Dr.

P, K

3

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

reakre.

Dr.

P, K

3

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Life Sciences

akred.

Dr.

P, K

4

Structural Biology

A8

Life Sciences

akred.

Dr.

P, K

4

The Bio-omics

A8

Life Sciences

akred.

Dr.

P, K

4

Structural Biology

A8

Life Sciences

akred.

Dr.

P, K

4

The Bio-omics

A8

Ústav experimentální
medicíny AV ČR, v.v.i.
Ústav hematologie a
krevní transfuze
Ústav hematologie a
krevní transfuze
Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v.v.i.
Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v.v.i.
Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v.v.i.
Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v.v.i.

MENDELU v Brně
(Agronomická fakulta)
MENDELU v Brně
(Agronomická fakulta)
MU v Brně
(Přírodovědecká
fakulta)
MU v Brně
(Přírodovědecká
fakulta)

d) akreditace doktorských studijních programů podle § 81 zákona o vysokých školách – VŠ a vyšší odborné školy
Název instituce

VŠ (fakulta)

Studijní program

Žádost Typ

Forma St.d. Studijní obor

Cizí
jazyk

Stanovisko AK

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ

Evangelikální teologický
seminář - VOŠ teologická
a sociální

Mezinárodní baptistický
teologický seminář
Evropské baptistické
federace, o.p.s., Praha

Teologie

akred.

Bc.
40

P

3

Teologická a
pastorační činnost
(jednooborové)

AK trvá na svém stanovisku –
neudělení akreditace. Zdůvodnění:
Personální zabezpečení studijního
oboru je nedostatečné. Na vysoké
škole působí v rozsahu plného
úvazku pouze jeden habilitovaný

vyučující, ostatní habilitovaní
vyučující zde působí pouze na
částečný úvazek při plných úvazcích
na jiných institucích či v zahraničí.
Vysoká škola nedoložila personální
zabezpečení studijního programu na
minimálně standardní dobu studia
(doložené smlouvy byly prodlouženy
pouze do 30.6.2014).

Evangelikální teologický
seminář - VOŠ teologická
a sociální
Evangelikální teologický
seminář - VOŠ teologická
a sociální
Evangelikální teologický
seminář - VOŠ teologická
a sociální

Mezinárodní baptistický
teologický seminář
Evropské baptistické
federace, o.p.s., Praha
Mezinárodní baptistický
teologický seminář
Evropské baptistické
federace, o.p.s., Praha
Mezinárodní baptistický
teologický seminář
Evropské baptistické
federace, o.p.s., Praha

Teologie

Theology

Theology

akred.

akred.

akred.

Bc.

Bc.

Bc.

K

P

K

4

Teologická a
pastorační činnost
(jednooborové)

AK trvá na svém stanovisku –
neudělení akreditace. Zdůvodnění:
dtto

3

Theology and
Counselling
(jednooborové)

A

AK trvá na svém stanovisku –
neudělení akreditace. Zdůvodnění:
dtto

4

Theology and
Counselling
(jednooborové)

A

AK trvá na svém stanovisku –
neudělení akreditace. Zdůvodnění:
dtto

ad 2) projednávání vyjádření žadatele o státní souhlas pro Středoevropskou hospodářskou vysokou školu s.r.o., Brno
AK projednala vyjádření Středoevropské hospodářské vysoké školy s.r.o., Brno, k nesouhlasnému stanovisku AK k žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu „Integrovaná
hospodářská studia“ se studijním oborem „Podnikové hospodářství“ se standardní dobou studia 3 roky a udělení státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola pro
právnickou osobu Středoevropská hospodářská vysoká škola s.r.o., Brno, v rámci správního řízení vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Závěr: AK trvá na svém původním stanovisku – neudělení akreditace bakalářského studijního programu„Integrovaná hospodářská studia“ se studijním oborem „Podnikové hospodářství“
se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, a neudělení státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola pro právnickou osobu Středoevropská
hospodářská vysoká škola s.r.o., Brno.
Zdůvodnění: Středoevropská hospodářská vysoká škola s.r.o., Brno, v odvolání reagovala na závažné nedostatky konstatované ve stanovisku AK tím, že deklarovala (formou čestných
prohlášení) navýšení pracovních úvazků u některých vyučujících. Uvedené navýšení se však nepromítá do kvality personálního zabezpečení studijního programu. Z vyučujících
s hodností docent nebo profesor je rozšíření pracovního poměru do rozsahu plného úvazku uvedeno u jediného pracovníka, jehož kvalifikace a odbornost neodpovídá
zabezpečovaným předmětům a který dlouhodobě nepublikuje.

ad 3) projednání vyžádaných kontrolních zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
a) kontrolní zpráva Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě k magisterskému studijnímu programu „Všeobecné lékařství“
41

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. Předložení první kontrolní zprávy si AK vyžádala již v červnu 2010, aby ověřila, zda rozvrhy pro první semestr a skutečné personální zabezpečení odpovídá stavu
deklarovanému v žádosti o akreditaci. Do konce května 2011 a 2012 AK požadovala předložit další zprávy, které obsahovaly podrobný rozbor personálního zabezpečení spolu s rozvrhy pro
další ročník studia, tedy celkově předložit všechny čtyři ročníky a zároveň předložit konkrétní údaje o realizaci související výzkumné činnosti. AK požádala do 31. května 2013 o předložení
další zprávy, 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 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.
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. – 5. 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 FN Ostrava, fakulta přijímá do 1. ročníku studia ve
studijním programu „Všeobecné lékařství“ doporučený počet studentů.
4. AK požaduje předložit společně se žádostí o prodloužení platnosti akreditace údaje o výsledcích dalších realizovaných a připravovaných 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 Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o uskutečňování magisterského studijního programu „Mediální a komunikační studia“
se studijním oborem „Marketingová komunikace“
AK projednala kontrolní zprávu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o uskutečňování magisterského studijního programu „Mediální a komunikační
studia“ se studijním oborem „Marketingová komunikace“ a o úpravách studijního plánu, kterou si vyžádala na svém zasedání č. 5/2011.
Závěry: AK konstatuje, že uvedené úpravy nejsou dostatečné. Vysoká škola sice změnila postačující počet povinných předmětů na předměty povinně volitelné (9 předmětů), neupravila ale
složení předmětů požadovaným směrem – ponechala předmět Politologie (sice převedený mezi povinně volitelné předměty jako Politology) a nezavedla předměty nahlížející
na komunikaci či média z historické (či vývojové) perspektivy. Studijní plán oboru tak stále postrádá některé klíčové předměty, zatímco jiné k danému oboru irelevantní
v daném kurikulu zůstávají (například Řízení lidských zdrojů). AK i nadále doporučuje provést úpravu studijního plánu, které ověří spolu s posouzením žádosti o reakreditaci
studijního programu v roce 2015.
c) kontrolní zpráva Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze o uskutečňování doktorských studijních programů
AK na svém zasedání č. 4/2011 vyžádala předložení kontrolní zprávy v září 2012, která bude obsahovat přijatá opatření Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
(PEF ČZU) k odstraňování zjištěných nedostatků a stabilizaci doktorských studijních programů a jejich oborů. Protože zpráva předložená fakultou (včetně jejího doplnění) byla pouze
obecně deklarovaným ujištěním o opatřeních, která měla nastat na základě doporučení AK po hodnocení doktorských studijních programů v září 2011, AK si vyžádala předložení nové
zprávy se zcela konkrétními údaji o uskutečňování doktorského studia, personálním zabezpečení, související výzkumné činnosti a konkrétních opatření ve způsobu zadávaní témat
disertačních prací.
Závěry: AK konstatuje zlepšující se tendence v oblasti uskutečňování doktorského studia na Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. AK nadále doporučuje, aby
vedení fakulty dbalo na stabilitu a rozvoj jednotlivých oborů a pravidelně sledovalo a vyhodnocovalo činnost oborových rad, kvalitu školitelů a jejich publikací v oboru a
kvalitní publikační výstupy doktorandů a jejich disertací. Funkčnost a předpoklady dalšího rozvoje doktorského studia Provozně ekonomické fakulty České zemědělské
univerzity v Praze prověří spolu s posouzením žádosti o reakreditaci studijního programu v roce 2017.
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d) kontrolní zpráva Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., o uskutečňování bakalářského studijního programu „Politologie“ se studijním oborem „Politologie“
AK projednala kontrolní zprávu Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., o uskutečňování bakalářského studijního programu „Politologie“ se studijním oborem „Politologie“ a o personálním
zabezpečení studijního oboru a publikační činnosti politologů, kterou si vyžádala na svém zasedání č. 3/2012.
Závěry: Přestože předložená kontrolní zpráva obsahovala všechny informace, které si AK vyžádala, reálné pozitivní změny očekávané ze strany AK byly zcela minimální nebo žádné. Obsah
předmětů společného základu se změnil pouze v jednom případě. Stále přetrvává neúměrně vysoký podíl nepolitologických předmětů. Personální zabezpečení zůstalo v případě
politologických předmětů v nezměněné podobě. Trend v celkově podprůměrné publikační činnosti politologů se nepodařilo zvrátit. AK důrazně upozorňuje na nutnost posílit
studijní program odborníky publikujícími ve vztahu k politologii a v souvislosti s tím navýšit podíl politologických předmětů. Naplnění tohoto požadavku AK ověří spolu
s posouzením žádosti o reakreditaci studijního programu v roce 2016.
e) kontrolní zpráva Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., o uskutečňování bakalářského studijního programu „Právní specializace“ se studijním oborem „Právo
v podnikání“
AK projednala kontrolní zprávu Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., o uskutečňování bakalářského studijního programu „Právní specializace“ se studijním oborem „Právo
v podnikání“ a o personálním zabezpečení studijního oboru na svém zasedání č. 3/2012.
Závěry: AK konstatuje, že nedošlo ke zlepšení stavu a nenastal pozitivní posun v otázce personálního zabezpečení. AK upozorňuje na nutnost posílit studijní program interními odborníky
publikujícími ve vztahu k obchodněprávním disciplínám. Naplnění tohoto požadavku AK ověří spolu s posouzením žádosti o reakreditaci studijního programu v roce 2016.

ad 4) problematika vzdělávání v technicky orientovaných studijních programech na vysokých školách
AK na základě analýzy, kterou připravil M. Liška, diskutovala o současné situaci v technicky orientovaném vysokém školství, které se po přijetí boloňského procesu (po strukturování
studijních programů na bakalářské a navazující magisterské studium) a masifikaci vysokoškolského vzdělání výrazně proměnilo.
Klíčové pro vzdělávání v technických oborech je sepětí s praxí. Aby se absolvent uplatnil v praxi, musí mít jisté penzum konkrétních znalostí a dovedností. U tradičních (dlouhých)
magisterských programů nebyl problém poskládat předměty do studijních plánů tak, aby po důkladném vstřebání poznatků teoretického základu se přešlo k předmětům připravujícím
studenty pro oblasti aplikací. Jestliže má být dnešní absolvent-bakalář použitelný v technické praxi, musí během standardní doby studia být dostatečně připraven teoreticky a mít potřebný
přehled o aplikacích těchto znalostí v oborech. To vede k tomu, že do bakalářského studia se vkládá řada oborových předmětů na úkor teoretických znalostí. V navazujícím magisterském
studiu se pak doplňují teoretické znalosti a zavádějí se oborové předměty podobné těm, které se již vyučovaly na bakalářském stupni. Mnohdy to jsou předměty stejného názvu s určením
buď pro bakalářské studium, nebo pro magisterské studium. Na některých školách se pro „podobnost“ takový předmět studentům uznává. Nejenom že tím škola vědomě snižuje rozsah
znalostí studentů, ale získává z rozpočtu více peněz, než odpovídá jejímu skutečnému výkonu.
Od veřejných vysokých škol se dnes očekává pokles počtu absolventů bakalářského studia, kteří budou pokračovat v magisterském studiu. Pro technické vysoké školy je důležitá otázka,
z jakého počtu bakalářů se bude kvóta pro přijímání do magisterského programu stanovovat? Může to být ze vstupního počtu přijatých ke studiu do bakalářských programů, nebo z počtu
absolventů bakalářských programů. To znamená dva zcela rozdílné ukazatele. Nutnost zavedení bakalářského studia byla zdůvodňována mimo jiné i velkým počtem studentů, kteří v
počátcích studia neuspěli. Situace teď není o mnoho lepší. A tak když se fakultě zdaří vychovat studenty k dalšímu pokračování v magisterském programu, bude muset výrazným výběrem
v přijímacím řízení omezit jejich počet. Nebo lze volit dvě verze bakalářského studia: lehčí a obtížnější. Absolventi té první by mohli jen výjimečně pokračovat v magisterském studijním
programu, ti druzí by byli k tomuto programu přímo vedeni. Je tu však oprávněná námitka, že úroveň vzdělání pro kvalitní přípravu absolventů příslušného oboru je jenom jedna. Pokud
student nezvládá požadavky bakalářského programu s náplní studijních plánů odpovídající tříleté standardní době studia, má možnost si studium rozložit podle svých schopností do čtyř let.
Toto prodloužení by ale nemělo jít na úkor veřejných zdrojů z rozpočtu vysokých škol. S tím souvisí otázka, zda a pro koho je efektivní zavádění čtyřletých bakalářských studijních
programů? To bývá zdůvodňováno zákonem o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě č. 360/1992 Sb. Ten říká, že podmínkou k získání oprávnění
autorizovaného inženýra je absolvování bakalářského studijního programu se standardní dobou studia čtyři roky nebo magisterského studijního programu. Takové oprávnění je sice
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příkladem legislativní možnosti rozšíření uplatnění absolventů-bakalářů, avšak příslušná inženýrská komora bakalářů v praxi toto oprávnění nevydává.
Do současného stavu vysokoškolského vzdělávání v technických oborech se promítá také propad úrovně technického středního školství. Ke studiu na řadu technicky zaměřených fakult jsou
přijímáni uchazeči, kteří nemají potřebné studijní předpoklady. Vysoké školy na úroveň studentů reagují v některých případech tím, že vyvíjejí interní tlak na co nejvyšší průchodnost do
vyšších ročníků. Důsledkem je pak snižování nároků a zhoršování výstupů.
Pozitivní vývoj lze v současnosti zaznamenat naopak u doktorských studijních programů. Důraz na jejich kvalitu a rozvoj přinesl zvýšený důraz na zapojování pracovišť do výzkumných
projektů (včetně grantové podpory vědecké práce studentů) a tlak na respektované publikace (a to jak studentů, tak také akademických pracovníků, kteří se do výuky a školení v
doktorských programech zapojují). Pozitivně je třeba rovněž hodnotit velmi dobrou úroveň informačního a přístrojového vybavení technických vysokých škol.

ad 5) zahájení nových hodnocení vysokých škol
AK zahajuje hodnocení
 Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. – Praha
ad 6) změny ve složení pracovních skupin
a) stálé pracovní skupiny
Členství v pracovních skupinách ukončují
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze) – pracovní skupina pro ekonomii
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR) – pracovní skupina pro historii
Členy pracovních skupin se stávají
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Fakulta humanitních studií UK v Praze) – pracovní skupina pro historii
doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR) – pracovní skupina pro historii
b) účelové pracovní skupiny
hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. – Praha
účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Jan Štěpán (Filozofická fakulta UP v Olomouci) – předseda, Ctirad V. Pospíšil, Vladimíra Dvořáková, Jiří Vogel (Husitská teologická
fakulta UK v Praze)
hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií Brno
členy účelové pracovní skupiny se stávají: Jiří Škoda (Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem), Milada Rabušicová (Filozofická fakulta MU)

ad 7) různé


výzva ministra k poskytnutí spolupráce při projednání rozkladu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
AK na základě výzvy ministra školství, mládeže a tělovýchovy projednala text rozkladu Masarykovy univerzity (Filozofické fakulty) proti rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace
navazujícího magisterského studijního programu „Učitelství pro střední školy“ se studijním oborem „Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy“ (jednooborové) se
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standardní dobou studia 2 roky. Při projednání vzala v úvahu údaje uvedené v textu rozkladu proti rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace.
Závěr: AK nepovažuje koncepci pedagogicko-psychologické části magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy za vyhovující pro získání kompetencí, které jsou
v současnosti kladeny na povolání učitele. Uvedená koncepce odpovídá stavu z roku 2007, aniž by reflektovala měnicí se nároky na pedagogicko-psychologickou přípravu učitelů. AK
proto očekává, že Filozofická fakulta MU zpracuje novou koncepci pedagogicko-psychologické, didaktické a praktické části přípravy, která bude respektovat následující zásady:
1. Sjednotit doporučené zařazení pedagogicko-psychologického bloku v rámci studijních plánů předkládaných studijních oborů.
2. Důsledně respektovat logickou návaznost disciplín pedagogicko-psychologického bloku, oborových didaktik a pedagogických praxí.
3. Navýšit rozsah povinných disciplín pedagogicko-psychologického bloku, mezi povinné disciplíny zařadit zejména speciální pedagogiku, metodologii pedagogického výzkumu a
pedagogickou psychologii.
4. Zařadit pedagogiku a psychologii jako samostatný předmět státní závěrečné zkoušky.
5. Předložit návrhy skutečně didakticky zaměřených témat diplomových prací.
6. Zapojit do výuky garanta pedagogicko-psychologického modulu.
7. Sjednotit přijímací zkoušky na všechny navazující magisterské studijní obory ve studijním programu N7504 tak, aby důsledně a povinně formou písemného testu ověřovaly
znalosti uchazečů z oblasti pedagogiky a psychologie.
Podrobnější vyjádření předá AK ministerstvu písemně.
 informace z MŠMT
Ministr školství D. Štys informoval AK o snahách navýšit pro rok 2014 rozpočet veřejných vysokých škol a při rozdělování prostředků více akcentovat ukazatele kvality. Model
financování vysokých škol musí primárně zohledňovat kvalitu, zároveň ale nesmí vést k propadu profesněji zaměřených studijních programů, které připravují studenty k výkonu
společensky důležitých povolání (například učitelství). Ministerstvo v nejbližším období předloží vládě návrh novely zákona o vysokých školách, který procedurálně upravuje způsob
jmenování nových profesorů.
 informace z ČKR a RVŠ
Zástupci ČKR a RVŠ I. Medek a J. Fischer informovali o aktuálních problémech, kterými se zabývají reprezentace vysokých škol. Pokud jde o připravovanou novelu zákona o vysokých
školách, navržené jmenování nových profesorů ministrem školství je považováno za nevhodné.
 příští zasedání AK
Příští zasedání AK se bude konat 25. – 27. listopadu 2013.
 oprava zápisu 03-13
Vysoká škola aplikovaného práva,
s.r.o., Praha
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A do 31.5.2014. AK konstatuje podle § 85
odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru a
požaduje zjednání nápravy. Zdůvodnění:
Personální zabezpečení studijního oboru je
nedostačující. Ve studijním oboru působí
pouze dva habilitovaní vyučující v rozsahu
plného úvazku, přičemž jeden z nich nesplňuje
standardy AK z hlediska celkové výše úvazků.
Tři habilitovaní vyučující působí na vysoké
škole na částečný úvazek (s celými
pracovními úvazky na jiných institucích), další
habilitovaní vyučující, zajišťující profilové
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předměty, působí na škole pouze na dohodu.
Na škole chybí jádro habilitovaných
vyučujících působících v rozsahu plného
úvazku, což nevytváří perspektivy dalšího
rozvoje studijního oboru.
A do 31.5.2014. AK konstatuje podle § 85
odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru a
požaduje zjednání nápravy. Zdůvodnění:
Personální zabezpečení studijního oboru je
nedostačující. Ve studijním oboru působí
pouze dva habilitovaní vyučující v rozsahu
plného úvazku, přičemž garant studijního
oboru nesplňuje standardy AK (působí i na
jiné instituci, kde má rovněž garantovat
studijní obor). Tři habilitovaní vyučující působí
na vysoké škole na částečný úvazek (s celými
pracovními úvazky na jiných institucích), další
habilitovaní vyučující, kteří zajišťují profilové
předměty, působí na škole pouze na dohodu,
což nevytváří perspektivy dalšího rozvoje
studijního oboru.

