Zápis č. 02–14 ze zasedání Akreditační komise
8. – 9. dubna 2014, Hejnice
Přítomní: 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, Bohuslav Svoboda, Jiří Tůma, Ivan Uhlíř
Omluvení: Július Horváth, Françoise Mayer
Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Veronika Kudrová, Martina Vidláková – sekretariát AK
Hosté: Jiří Blažek, Alexandr Hrabálek, Yvetta Vrublová – PS AK; Vladimír Čechák – RVŠ; Ivan Barančík, Zdeněk Kůs, Tomáš Zima – ČKR; Karolína Gondková, Petr Mlsna, Jaromír
Veber – MŠMT
Při projednávání zprávy o hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s., byly přítomny Lina Andronoviene a Lydie Kucová.
Program:
1. akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
2. projednávání zprávy o hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s.
3. diskuse o přípravě novely zákona o vysokých školách
4. projednání výroční zprávy Akreditační komise za rok 2013
5. projednání vyžádaných kontrolních zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
6. zahájení nových hodnocení
7. změny ve složení pracovních skupin
8. 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
AMU v Praze
Divadelní fakulta
A do 31.10.2014. AK požaduje doplnit žádost
tak, aby mohla být projednána na červnovém
zasedání.

Dramatic Arts

reakre.

NMgr.

P

2

Dramatická umění

reakre.

NMgr.

P

2

Stage Design in Alternative and Puppet
Theatre
Scénografie alternativního a loutkového
divadla

Hudební umění

reakre.

Bc.

P

3

Hudební management

Hudební umění

reakre.

NMgr.

P

2

Hudební management

A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Ochrana obyvatelstva

reakre.

Bc.

P, K

3

Plánování a řízení krizových situací

A8

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Zdravotnický záchranář

A6

rozšíř.

Bc.

P

3

Územní informační systémy pro veřejnou
správu

A6

A

dtto

AMU v Praze
Hudební a taneční fakulta

ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského
inženýrství

ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Geodézie a kartografie

2

ČVUT v Praze
Masarykův ústav vyšších studií
Specializace v pedagogice

zrušom
.

Bc.

P, K

3

Specializace v pedagogice

zrušom
.

Bc.

P, K

3

Učitelství odborných předmětů
Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku

AK souhlasí se zrušením omezení akreditace.
AK souhlasí se zrušením omezení akreditace.

ČZU v Praze

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P, K

3

Poradenství v odborném vzdělávání

A 4 AK požaduje upravit profil absolventa tak,
aby bylo zřejmé, že studijní obor umožňuje
absolventům uplatnění výhradně v odborném
vzdělávání zaměřeném na zemědělství,
zahradnictví, lesnictví a ekologii.

Konzervace přírodnin a taxidermie

A 4 AK požaduje předložit v dubnu 2016
kontrolní zprávu o uskutečňování a
personálním zabezpečení studijního oboru.

International Aid Management

N Zdůvodnění: Cíle studia, profil absolventa a
skladba studijního oboru neodpovídá zařazení
do studijního programu „Tropické
zemědělství“. Absolvent nezíská potřebné
znalosti z tropického zemědělství (a ani z
„managementu“, jak naznačuje název oboru).
Jestliže má být studijní program koncipován
jako mezinárodní rozvojová studia, měl by
respektovat obvyklé požadavky na tvorbu
tohoto typu studijních programů.

ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská
Lesnictví

akred.

Bc.

P

3

ČZU v Praze
Fakulta tropického zemědělství

Tropical Agriculture

akred.

Bc.

P

3

A

ČZU v Praze
Fakulta životního prostředí
Krajinné inženýrství

reakre.

NMgr.

P

2

A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení a kariérním růstu
pracoviště v dubnu 2016.

Voda v krajině
3

ČZU v Praze
Provozně ekonomická fakulta

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

P, K

3

Hospodářská a kulturní studia

Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

P, K

2

Hospodářská a kulturní studia

A do 31.10. 2014. AK požaduje odlišit cíle
studia a profil absolventa bakalářského a
magisterského stupně studia a zařadit do
studijního plánu povinný předmět k teorii
kultury. AK dále požaduje vyjasnit
uskutečňování kombinované formy studia,
včetně studijních opor, které umožní nahradit
studentům účast na přímé výuce.
A do 31.10. 2014. AK požaduje odlišit cíle
studia a profil absolventa bakalářského a
magisterského stupně studia a upravit návrhy
témat diplomových prací tak, aby odpovídaly
zaměření studijního oboru. AK dále požaduje
vyjasnit uskutečňování kombinované formy
studia, včetně studijních opor, které umožní
nahradit studentům účast na přímé výuce.

Hudební umění

reakre.

NMgr.

P

2

Hudební manažerství

A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

P

3

Historická interpretace

A6

Hudební umění

rozšíř.

NMgr.

P

2

Historická interpretace

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

P

3

Hra na tubu

A8

Hudební umění

reakre.

Bc.

K

3

Klavírní pedagogika

A8

Hudební umění

reakre.

Bc.

P

3

Multimediální kompozice

A8

Účetnictví a finanční řízení podniku

A 4 AK doporučuje věnovat pozornost
personálnímu zabezpečení studijního oboru
vyučujícími mladšího a středního věku.

JAMU v Brně
Hudební fakulta

JU v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Ekonomika a management

reakre.

NMgr.

P, K

2

4

JU v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
reakre.

Bc.

P

3

Rybářství

A8

Archeologie

reakre.

Bc.

P

3

Archeologie (jednooborové)

A do 31.12.2020.

Historické vědy

rozšíř.

NMgr.

P

2

Historie (dvouoborové)

A do 31.12.2020.

Zootechnika
JU v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta

JU v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní
obchod - ruský jazyk

A 4 AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. Oproti minulé akreditaci
došlo ke zhoršení personálního zabezpečení.
Obor zajišťuje jedna docentka a jedna
odborná asistentka s vědeckou hodností s
plným úvazkem na fakultě, třetí vyučující je
zaměstnána pouze na dohodu. Dvoučlenný
kolektiv nedává perspektivu rozvoje a je nutné
zvýšit počet vyučujících s plným úvazkem
nejméně o jednoho (nejlépe o rodilého
mluvčího). AK požaduje předložit zprávu o
nápravných opatřeních do 31.12.2014. AK
dále požaduje zařadit do SZZk zkoušku
z anglického jazyka (minimálně formou testu),
protože tvoří výraznou součást výuky, či
upravit profil absolventa, který deklaruje
schopnost komunikace ve 3 cizích jazycích.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

A8

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Chemie se zaměřením na vzdělávání

A8

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

A8
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A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2015. AK upozorňuje na vysoký
počet předmětů, které někteří vyučující
zajišťují (13 a 14 předmětů).
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2015. AK upozorňuje na vysoký
počet předmětů, které někteří vyučující
zajišťují (13 a 14 předmětů). AK rovněž
upozorňuje na nízké zastoupení
habilitovaných vyučujících na výuce.
A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
obhájených disertacích a publikační činnosti
školitelů v dubnu 2016.
A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru a
publikační činnosti garanta studijního oboru
v dubnu 2016.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Technická výchova se zaměřením na
vzdělávání

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr.

P, K

2

Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň
základních škol

Specializace v pedagogice

reakre.

Dr.

P, K

4

Vzdělávání v biologii

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Speciální pedagogika

akred.

Bc.

P

3

Tělesná výchova a sport

rozšíř.

Bc.

P

3

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika předškolního věku učitelství pro mateřské školy
Tělesná výchova a sport se zaměřením na
vzdělávání

Tělesná výchova a sport

akred.

NMgr.

P

2

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

ANO

A8

Tělesná výchova a sport

akred.

NMgr.

P

2

Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
Učitelství základů společenských věd a
občanské výchovy pro střední školy a 2.
stupeň základních škol

ANO

A8

ANO

A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016.

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních
škol
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních
škol

ANO

A8

ANO

A8

ANO

A8

ANO

A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení a publikační
činnosti garanta studijního oboru v dubnu
2016.

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr.

P

2

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr.

P, K

3

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních
škol
6

ANO

A do 31.7.2020.
A8

JU v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta
Biologie

reakre.

NMgr.

P

2

Klinická biologie

Chemie

reakre.

Bc.

P

3

Chemie (jednooborové)

Chemie

reakre.

Bc.

P

3

Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)

Specializace v pedagogice

reakre.

Dr.

P, K

4

Vzdělávání v biologii

A8
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit personální zabezpečení
výuky pedagogických a psychologických
disciplín, případně předložit smlouvu o
zajištění výuky pedagogických a
psychologických disciplín mezi
Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou JU
v Českých Budějovicích. AK dále požaduje
předložit studijní plán navazujícího
magisterského studia tak, aby bylo možné
získat ucelený přehled o koncepci celé
přípravy učitelů chemie.
A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
obhájených disertacích a publikační činnosti
školitelů v dubnu 2016.

ANO

A8

JU v Českých Budějovicích
Teologická fakulta

Vychovatelství

reakre.

Bc.

P, K

3

Pedagogika volného času

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit garanta studijního
programu. AK dále požaduje přidat do
studijního plánu povinný předmět zaměřený
na sociální patologii a prevenci sociálně
patologických jevů.

reakre.

Bc.

P

3

Fyzioterapie

A6

JU v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Specializace ve zdravotnictví
MENDELU v Brně
Agronomická fakulta
7

Agricultural Specialization

akred.

NMgr.

P

2

Agricultural Engineering

A

Plant Production

rozšíř.

Dr.

P

3

Special Plant Production

A

Zootechnika

reakre.

NMgr.

P

2

Chov koní a agroturistika

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. 31.8.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. 31.12.2021).
A 6 AK doporučuje věnovat pozornost rozvoji
personálního zabezpečení studijního oboru,
včetně rovnoměrnějšího rozložení výuky na
více pedagogů. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o provedených úpravách
v dubnu 2016.

Zootechnika

reakre.

Bc.

P

3

Zootechnika

A6

Socioekonomický a environmentální rozvoj
regionu

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. 31.7.2017).
AK doporučuje zvážit posílení výuky
ekonomické, resp. sociální geografie a spojení
předmětů Agroturistika a venkovská turistika a
Cestovní ruch v regionálním rozvoji v jeden
předmět.

A 6 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení a úpravě studijního
plánu v dubnu 2016.
AK očekává posílení personálního
zabezpečení kmenovými pracovníky a úpravu
přetíženého studijního plánu tak, aby byl lépe
strukturován a zjednodušen a respektoval
odlišnost od oboru Učitelství odborných
předmětů.

MENDELU v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií

Regionální rozvoj

rozšíř.

Bc.

K

3

MENDELU v Brně

reakre.

Bc.

P, K

3

Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku

Economic Policy and Administration

reakre.

NMgr.

P

2

Public Economics and Administration
(jednooborové)

Systémové inženýrství a informatika

reakre.

Bc.

P

3

Podniková informatika

A8

Systémové inženýrství a informatika

akred.

NMgr.

P

2

Podniková informatika

A8

Specializace v pedagogice
MU v Brně
Ekonomicko-správní fakulta
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A

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

MU v Brně
Fakulta sociálních studií
International Territorial Studies

reakre.

NMgr.

P

2

European Governance

A

Mezinárodní teritoriální studia

reakre.

Bc.

P

3

Evropská studia

Mezinárodní teritoriální studia

reakre.

NMgr.

P

2

Evropská studia

Mezinárodní teritoriální studia

reakre.

Bc.

P

3

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní teritoriální studia

reakre.

NMgr.

P

2

Mezinárodní vztahy

ANO

Politology

rozšíř.

NMgr.

P

2

Security and Strategic Studies

ANO

A8
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. 31.12.2019).

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

ANO

A do 31.12.2014.

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

ANO

A do 31.12.2014.

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

ANO

A do 31.12.2014.

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro
střední školy (dvouoborové)
Učitelství latinského jazyka a literatury pro
střední školy (dvouoborové)
Učitelství latinského jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)
Učitelství španělského jazyka a literatury pro
střední školy (dvouoborové)

ANO

A do 31.12.2014.

rozšíř.

NMgr.

K

2

Intenzivní péče

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. 1.3.2017).

Správní geologie

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení předmětů v oblasti
práva v dubnu 2015.

A8
A8
ANO

A8
A8

MU v Brně
Filozofická fakulta

MU v Brně
Lékařská fakulta
Specializace ve zdravotnictví
MU v Brně
Přírodovědecká fakulta
Geologie

reakre.

Bc.

P, K

3

9

Chemie

reakre.

Bc.

P

3

Chemie konzervování - restaurování

A 4 AK upozorňuje na nedostatečnou
publikační činnost pracoviště a na skutečnost,
že profilující předměty zaměřené na chemii
konzervování a restaurování jsou zajišťovány
z velké části vyučujícími, kteří působí na
pracovišti pouze na dohodu. AK požaduje
předložit v dubnu 2015 kontrolní zprávu o
odstranění uvedených nedostatků. AK dále
doporučuje posílit výuku profilujících předmětů
zaměřených na chemii konzervování a
restaurování na úkor předmětů, které nemají
přímý vztah k profilu absolventa.

akred.

NMgr.

P, K

2

Koordinace rehabilitace a dlouhodobé
zdravotně sociální péče

A4

reakre.

Bc.

P

3

Psychologie (jednooborové)

A4

OU v Ostravě
Fakulta sociálních studií
Zdravotně sociální péče
OU v Ostravě
Filozofická fakulta
Psychologie
OU v Ostravě
Lékařská fakulta

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

NMgr.

K

2

Intenzívní péče

Všeobecné lékařství

reakre.

Mgr.

P

6

Všeobecné lékařství
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N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
vyučujícími s Ph.D. z oblasti ošetřovatelství a
akutní medicíny je nedostatečné včetně
publikačních výstupů. Na pracovišti není
realizována odpovídající související výzkumná
činnost. Platnost současné akreditace končí
31.12.2016, AK upozorňuje, že pokud nedojde
k nápravě zjištěných nedostatků, navrhne AK
při projednávání žádosti o prodloužení
platnosti akreditace opatření podle § 85 odst.
2 zákona o vysokých školách.
A 6 AK konstatuje, že studijní program je
uskutečňován v souladu s akreditací a že jsou
postupně naplňovány předpoklady pro rozvoj
programu akademickými pracovníky
s odpovídajícím odborným zaměřením,
pedagogickými předpoklady, délkou praxe a

také odpovídajícím vědeckým výkonem.
Současně probíhají změny ve FN ve smyslu
standardu lékařských fakult. AK doporučuje
nadále vylepšovat parametry personálního
zabezpečení a vytvářením motivačních
podmínek navyšovat vědecký výkon
(získáváním vědecko-výzkumných projektů a
z jejich řešení následně realizovat kvalitní
publikační činnost). AK dále doporučuje
sledovat další úvazky vyučujících, aby
nepřevyšovaly celkový součet 1,75. AK
požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016 a s předstihem předložit
informace o termínech konání státních
zkoušek v 5. a 6. ročníku.

OU v Ostravě
Pedagogická fakulta
A do 31.10.2014. AK projedná žádost
v souvislosti s hodnocením Pedagogické
fakulty OU v Ostravě.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P, K

3

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Informační a komunikační technologie ve
vzdělávání

Ekologie a ochrana prostředí

reakre.

Bc.

P

3

Ochrana a tvorba krajiny

A8

Geografie

reakre.

Bc.

P, K

3

A8

Geography

akred.

Bc.

P, K

3

Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Economic Geography and Regional
Development

Geografie

rozšíř.

NMgr.

K

2

Ekonomická geografie a regionální rozvoj

ANO

A8

Geografie

reakre.

NMgr.

P

2

ANO

A8

Geography

akred.

NMgr.

P, K

2

Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Economic Geography and Regional
Development

ANO

A8

Geografie

reakre.

Bc.

P

3

Fyzická geografie a geoekologie

A do 31.10.2014. dtto

OU v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
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A

A

A8

A8

Geografie

reakre.

Bc.

P

3

Geografie (dvouoborové)

Geografie

reakre.

Bc.

P

3

Kartografie a geoinformatika

Geografie

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Mezinárodní cestovní ruch

Geografie

akred.

Bc.

P, K

3

International Tourism

Geografie

reakre.

Bc.

P

3

Politická a kulturní geografie

Geography

akred.

Bc.

P

3

Political and Cultural Geography

Geografie

reakre.

NMgr.

P

2

Politická a kulturní geografie

Geography

akred.

NMgr.

P

2

Political and Cultural Geography

Geografie

akred.

Dr.

P, K

4

Politická a kulturní geografie

Geografie

akred.

Dr.

P, K

4

Political and Cultural Geography

Geografie

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství geografie pro 2. stupeň základních
škol a středních škol (dvouoborové)
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A8
A 4 AK požaduje posílit personální
zabezpečení povinných předmětů. Vyučující,
kteří zajišťují poměrně velké množství
studijních předmětů (9 a 8 předmětů), vykazují
slabou publikační činnost. I u dalších
vyučujících AK doporučuje věnovat pozornost
publikační činnosti. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního oboru a publikační činnosti v dubnu
2016.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit studijní plán tak, aby
odpovídal názvu studijního oboru a profilu
absolventa. Studijní plán je založen převážně
na geografických předmětech, problematika
cestovního ruchu a ekonomiky je zastoupena
nedostatečně. AK dále požaduje vyjasnit
zajištění profilujících studijních předmětů
z oblasti cestovního ruchu vyučujícími, kteří
jsou v těchto předmětech i publikačně činní.

A

dtto
A8

A

A

A

A8
ANO

A8

ANO

A8
A 8 AK požaduje předložit v dubnu 2016
kontrolní zprávu o personálním růstu
pracoviště (zejména habilitačních řízeních
stávajících odborných asistentů).
A 8 dtto
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit údaje o pedagogických a
psychologických předmětech (listy D). Vyjasnit
personální zabezpečení předmětů
pedagogicko-psychologické složky
učitelského studia (listy G), včetně garanta
pedagogicko-psychologické části, a případně

doložit smlouvu o zabezpečení výuky
pedagogických a psychologických disciplín v
rámci Ostravské univerzity. AK dále požaduje
doplnit akreditační spis o „Doplňující
informace k žádosti o (re)akreditaci
strukturovaného studijního programu
Učitelství pro ZŠ, Učitelství pro SŠ“.

PA ČR v Praze
Fakulta bezpečnostně právní
Bezpečnostně právní studia

rigor.

NMgr.

P

2

Bezpečnostně strategická studia

ANO

Bezpečnostně právní studia

rigor.

NMgr.

P, K

2

Policejní management a kriminalistika

ANO

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 30.11.2017).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 31.5.2017).

rigor.

NMgr.

P, K

2

Bezpečnostní management ve veřejné správě

ANO

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 1.9.2015).

reakre.

Bc.

P

3

Němčina (dvouoborové)

A8

Geografie se zaměřením na vzdělávání

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu
o personálním zabezpečení studijního oboru a
garantovi studijního oboru v dubnu 2016.

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu
o personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016.

PA ČR v Praze
Fakulta bezpečnostního
managementu
Veřejná správa
SU v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Filologie
TU v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a
pedagogická
Geografie

reakre.

Bc.

P

3

U Hradec Králové
Filozofická fakulta
Political Science

akred.

Dr.

P, K

4

African Studies

Politologie

reakre.

Dr.

P, K

4

Africká studia

A

A 4 dtto
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Political Science

akred.

Dr.

P, K

4

Latin American Studies

A

Politologie

reakre.

Dr.

P, K

4

Latinskoamerická studia

A4

Speciální pedagogika

reakre.

Bc.

P

3

Speciálně pedagogická péče o osoby s
poruchami komunikace

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - biologie

A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - český jazyk

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - dějepis

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - fyzika

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - hra na nástroj

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - hudební výchova

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - chemie

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - informatika

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - matematika

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - ruský jazyk

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - sbormistrovství

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - sólový zpěv

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - tělesná výchova

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova
Učitelství pro střední školy - základy
společenských věd

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

P

5

A4

U Hradec Králové
Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední školy - základy techniky
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A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Vychovatelství

akred.

Mgr.

K

5

Vychovatelství

akred.

Mgr.

P

4

Vychovatelství

akred.

Mgr.

P, K

4

Sociální pedagogika
Sociální pedagogika se zaměřením na
tělesnou výchovu a sport
Sociální pedagogika se zaměřením na
etopedii

Aplikovaná matematika

reakre.

Bc.

P

3

Finanční a pojistná matematika

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Didaktika fyziky

Chemistry

rozšíř.

Bc.

P

3

Chemistry Focused on Education

A

Informatics

akred.

Bc.

P, K

3

Informatics Focused on Education

A

Matematics

akred.

Bc.

P

3

Matematics Focused on Education

A

Physics

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Physics Focused on Education

A

Biologie

rigor.

NMgr.

P

2

Systematická biologie a ekologie

ANO

Biologie

rigor.

NMgr.

P

2

Učitelství biologie pro střední školy

ANO

Fyzika

rigor.

NMgr.

P, K

2

Fyzikální měření a modelování

ANO

Fyzika

rigor.

NMgr.

P

2

Učitelství fyziky pro střední školy

ANO

Chemie

rigor.

NMgr.

P

2

Učitelství chemie pro střední školy

ANO

U Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta

U Pardubice
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A8
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje posílit personální zabezpečení
studijního programu mladými pracovníky,
např. z řad mladých Ph.D., kteří na UHK
úspěšně ukončili studium tak, aby
zabezpečení studijního oboru nespočívalo na
několika málo jednotlivcích. AK dále požaduje
předložit plán habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem mladších pracovníků.
AK dále požaduje věnovat pozornost
publikační činnosti z oblasti didaktiky fyziky.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.7.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.7.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.5.2015).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.7.2019).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 30.4.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 31.12.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 1.3.2017).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 31.7.2019).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 31.7.2018).

Fakulta ekonomicko-správní

Economic Policy and Administration

akred.

NMgr.

P

2

Regional Development and Governance

A

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit, která část studia a které
předměty budou realizovány na české a které
na zahraniční škole.

U Pardubice
Fakulta filozofická

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Německý jazyk pro odbornou praxi

Filozofie

reakre.

Dr.

P, K

3

Filozofie

A 4 AK požaduje přejmenování předmětu
SZZk Tolerance kulturních odlišností na
Kulturu a reálie německy mluvících zemí a
úpravu obsahu této části SZZk tak, aby
odpovídala deklarovanému profilu absolventa.
AK doporučuje zaměřit pozornost na
lingvistiku, a to v publikační činnosti i
kvalifikačním růstu. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o kvalifikačním růstu se
zaměřením na habilitace v dubnu 2016.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním rozvoji pracoviště v dubnu 2016.

Filozofie

reakre.

Dr.

P, K

3

Religionistika

A 4 dtto

Philosophy

reakre.

Dr.

P, K

3

Philosophy

A

A 4 dtto

Philosophy

reakre.

Dr.

P, K

3

Religious Studies

A

A 4 dtto

U Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Chemické a procesní inženýrství

reakre.

Bc.

P

3

Ekonomika a management chemických a
potravinářských podniků
16

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit personální zabezpečení
studijního oboru. Klíčové předměty jsou
zabezpečeny minimem pedagogů, jejichž
zatížení je neúměrné. Vyučující profilujících
předmětů oboru v nich nepublikují – např.
Mikro- a makroekonomie, Podniková
ekonomika a management, Finanční
účetnictví, Finanční management nebo
předměty z oblasti marketingu. AK dále
požaduje vyjasnit důvody výrazné
neúspěšnosti studentů.

Chemické a procesní inženýrství

reakre.

NMgr.

P

2

Ekonomika a management chemických a
potravinářských podniků

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit personální zabezpečení
studijního oboru. AK dále požaduje vyjasnit
zařazení studijního oboru do studijního
programu Chemické a procesní inženýrství,
kterému neodpovídá skladba studijních
předmětů a ani SZZk.

Chemické a procesní inženýrství

reakre.

NMgr.

P

2

Chemické inženýrství

A8

Chemické a procesní inženýrství

reakre.

NMgr.

P

2

Ochrana životního prostředí

A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v dubnu 2016.

Chemie

reakre.

NMgr.

P

2

Analytická chemie

A8

Chemie

reakre.

NMgr.

P

2

Anorganická a bioanorganická chemie

A8

Chemie

reakre.

NMgr.

P

2

Organická chemie

Chemie

reakre.

NMgr.

P

2

Technická a fyzikální chemie

A8
A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2018.

Chemie a technologie materiálů

reakre.

NMgr.

P

2

Anorganická technologie

Chemie a technologie materiálů

reakre.

NMgr.

P

2

Chemie a technologie papíru a celulózových
materiálů

Chemie a technologie materiálů

reakre.

NMgr.

P

2

Materiálové inženýrství

Chemie a technologie materiálů

rozšíř.

NMgr.

P

2

Organické povlaky a nátěrové hmoty

Chemie a technologie materiálů

reakre.

NMgr.

P

2

Technologie organických specialit

Chemie a technologie materiálů

reakre.

NMgr.

P

2

Technologie výroby a zpracování polymerů

Chemie a technologie materiálů

reakre.

NMgr.

P

2

Teorie a technologie výbušin

Chemie a technologie materiálů

reakre.

NMgr.

P

2

Vlákna a textilní chemie
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A8
A 8 AK doporučuje věnovat pozornost
personálnímu zabezpečení a požaduje
předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení v dubnu 2016.
A8
A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v dubnu 2018.
A8
A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v dubnu 2016. AK
upozorňuje na nutné posílení personálního
zabezpečení.
A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v dubnu 2016.
A 8 AK upozorňuje na nutné posílení
personálního zabezpečení studijního oboru
habilitovanými vyučujícími. AK dále požaduje
upravit profil absolventa tak, aby odpovídal
skladbě studijních předmětů, či naopak upravit
skladbu studijních předmětů. AK požaduje
předložit kontrolní zprávu o personálním

zabezpečení a úpravách profilu absolventa
v dubnu 2015.

Chemie a technologie potravin

reakre.

NMgr.

P

2

Hodnocení a analýza potravin

A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v dubnu 2016.

reakre.

Bc.

P

3

Radiologický asistent

A6

U Pardubice
Fakulta zdravotnických studií
Specializace ve zdravotnictví
UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta zdravotnických studií

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

P, K

3

Všeobecná sestra

Porodní asistence

rozšíř.

Bc.

K

3

Porodní asistentka

Porodní asistence

reakre.

Bc.

P

3

Porodní asistentka

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Ergoterapie
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Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje specifikovat garanci odborných praxí
(uvést seznam mentorů a jejich vzdělání) a
aktualizovat literaturu v předmětu První
pomoc. AK dále požaduje upravit podmínky
přijímacího řízení tak, aby podmínkou pro
přijetí do kombinované formy studia byly
schopnosti výkonu zdravotnické profese ve
zdravotnickém zařízení
doložitelné potvrzením ukončení adaptačního
procesu.
AK dále požaduje doložit smluvní zajištění
odborných praxí.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK dále
požaduje upravit podmínky přijímacího řízení
tak, aby podmínkou pro přijetí do
kombinované formy studia byly schopnosti
výkonu zdravotnické profese ve
zdravotnickém zařízení
doložitelné potvrzením ukončení adaptačního
procesu. AK dále požaduje doložit smluvní
zajištění odborných praxí.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016. AK dále požaduje doložit
smluvní zajištění odborných praxí.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016. AK doporučuje snížit počet
přijímaných studentů na 30. AK dále požaduje
doložit smluvní zajištění odborných praxí.

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

K

3

Ergoterapie

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Fyzioterapie

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

K

3

Fyzioterapie

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit podmínky přijímacího řízení
tak, aby podmínkou pro přijetí do
kombinované formy studia byly schopnosti
výkonu zdravotnické profese ve
zdravotnickém zařízení
doložitelné potvrzením ukončení adaptačního
procesu. AK dále požaduje doložit smluvní
zajištění odborných praxí.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016. AK dále požaduje doložit
smluvní zajištění odborných praxí.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit počty přijímaných studentů
a upravit podmínky přijímacího řízení tak, aby
podmínkou pro přijetí do kombinované formy
studia byly schopnosti výkonu zdravotnické
profese ve zdravotnickém zařízení
doložitelné potvrzením ukončení adaptačního
procesu.
AK dále požaduje vyjasnit velký podíl
nekontaktní výuky v profilujících předmětech
např. Základy fyzioterapie a vyšetřovacích
metod I a II). AK dále požaduje doložit
smluvní zajištění odborných praxí.

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit chybějící údaje o
předmětech a vyučujících, kteří je zajišťují. AK
dále požaduje vyjasnit publikační činnost
jednotlivých vyučujících. AK doporučuje uvážit
redukci počtu předmětů spojením témat do
komplexnějších celků.

UJEP v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná informatika

reakre.

Bc.

P

3

Informační systémy

Biologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Biologie

Geografie

reakre.

Bc.

P

3

Geografie

Geografie

reakre.

NMgr.

P

2

Geografie

Geografie

reakre.

Bc.

P

3

Geografie střední Evropy

A8
A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016.
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A 4 dtto
A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru

v dubnu 2016.

Chemie

reakre.

Bc.

P

3

Toxikologie a analýza škodlivin

Matematika

reakre.

Bc.

P

3

Matematika a její použití v přírodních vědách

Teologie

reakre.

NMgr.

P

2

Teologie - spiritualita - etika

Teologie

reakre.

NMgr.

P

2

Teologie křesťanských tradic - ekumenika

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit obsahy profilujících
toxikologických předmětů tak, aby byla
posílena problematika mechanismů účinků na
všech úrovních, a to jak v toxikologické, tak
ekotoxikologické části, včetně analýzy rizik.
Předměty Ochrana přírody a Chemie
životního prostředí by se měly zaměřit na
detailnější rozbor problémů znečištění
prostředí a toxické účinky látek s důrazem na
jejich směsi, resp. na souvislosti mezi látkami
v prostředí a jejich účinky. Technologická
problematika by pak měla být zařazena do
technologických předmětů. Předmět
Technologie ochrany životního prostředí je
obsahově předimenzovaný, je třeba
problematiku odpovídajícím způsobem rozložit
i do dalších technologických předmětů, např.
Chemické inženýrství či Průmyslová chemie.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit informace o dosavadním
uskutečňování studijního oboru a vyjasnit
personální zabezpečení studijního oboru,
včetně perspektivy dalšího rozvoje
personálního zabezpečení.

UK v Praze
Evangelická teologická fakulta
A8
A na do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UK v Praze
Fakulta sociálních věd

Mezinárodní teritoriální studia

rozšíř.

NMgr.

P

2

Německá a středoevropská studia
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Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit obsah a rozsah SZZk,
vyjasnit garanta studijního oboru (v žádosti
jsou uváděni garanti dva). AK dále požaduje
doplnit údaje o vědecké a výzkumné činnosti
vztahující se k oboru. Z předložených
materiálů není zřejmé, zda se jedná o Joint

nebo Double Degree (v žádosti jsou uváděny
oba termíny). AK dále požaduje upravit
studijní plán a obsahy předmětů tak, aby bylo
možné dosáhnout deklarovaných cílů studia
(některé studijní předměty neodpovídají
obsahem svým názvům, např. předmět
„Německé a středoevropské dějiny 20.
století“). AK dále požaduje vyjasnit
požadované jazykové znalosti uchazečů a
jazyk výuky u jednotlivých předmětů.

International Area Studies

rozšíř.

NMgr.

P

2

German and Central European Studies

A

dtto

Internationale territoriale Studien

akred.

NMgr.

P

2

Deutsche und mitteleuropäische Studien

N

dtto

Mediální a komunikační studia

reakre.

NMgr.

P

2

Mediální studia (jednooborové)

ANO

A8

Mediální a komunikační studia

reakre.

NMgr.

P

2

Žurnalistika (jednooborové)

ANO

A8

UK v Praze
Filozofická fakulta
Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Japonská studia (jednooborové)

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Ruský jazyk a literatura (jednooborové)

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Srovnávací jazykověda (dvouoborové)

Obecná teorie a dějiny umění a
kultury

akred.

NMgr.

P

2

Obecná teorie a dějiny umění a
kultury

reakre.

NMgr.

P

2

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
kvalifikačním růstu nehabilitovaných
vyučujících v dubnu 2016.
ANO

A8

Divadelní věda (dvouoborové)

ANO

Divadelní věda (jednooborové)

ANO

A8
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu
o personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu
o personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016.

UK v Praze
Husitská teologická fakulta
Filozofie

reakre.

Bc.

P

3

Filozofie (dvouoborové)

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu
o personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016.

Filozofie

reakre.

NMgr.

P

2

Filozofie (dvouoborové)

A 4 dtto
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UK v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

K

3

Všeobecná sestra

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zajistit v seminářích ke klinickým
předmětům vyučující z řad odborníků –
ošetřovatelů. AK požaduje doplnit u klinických
předmětů ošetřovatelskou literaturu. AK
doporučuje snížit počet přijímaných studentů
na 60 z důvodu zvladatelnosti realizace
odborných praxí a vedení bakalářských prací.

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

P

3

Všeobecná sestra

dtto

UK v Praze
Pedagogická fakulta

Psychologie

rozšíř.

NMgr.

K

2

Psychologie (jednooborové)

Specializace v pedagogice

reakre.

Dr.

P, K

4

Vzdělávání v biologii

Pedagogika

akred.

Mgr.

K

5

Pedagogika – sociální práce

Pedagogika

akred.

Mgr.

K

5

Pedagogika – správní činnost

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

K

5

Učitelství pro základní školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství hudební výchovy pro střední školy
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a
anglický jazyk pro 1. stupeň základních škol

Tělesná výchova a sport

rigor.

NMgr.

P, K

2

Aplikovaná tělesná výchova

ANO

Tělesná výchova a sport

rigor.

NMgr.

P, K

2

Aplikované pohybové aktivity

ANO

ANO

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
31.12.2017). AK doporučuje věnovat
pozornost personálnímu zabezpečení
studijního oboru vyučujícími, kteří budou mít
na pracovišti plný úvazek.
A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
obhájených disertacích a publikační činnosti
školitelů v dubnu 2016.
A na do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A na do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A na do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A na do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UP v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
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A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 31.7.2019).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 31.7.2019).

Tělesná výchova a sport

rigor.

NMgr.

P, K

2

Rekreologie

ANO

Tělesná výchova a sport

rigor.

NMgr.

P, K

2

Tělesná výchova

ANO

Tělesná výchova a sport

rigor.

NMgr.

P, K

2

Tělesná výchova a sport

ANO

Tělesná výchova a sport

rigor.

NMgr.

P, K

2

Trenérství a management sportu

ANO

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 31.7.2019).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 31.7.2019).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. 31.7.2019).
N Zdůvodnění: Výzkumná činnost pracoviště
v oblasti managementu sportu je
nedostatečná.

UP v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

P, K

3

Všeobecná sestra

Porodní asistence

reakre.

Bc.

P, K

3

Porodní asistentka

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zajistit personální zabezpečení
studijního oboru vyučujícími, kteří mají
dokončené minimálně magisterské
vysokoškolské vzdělání. AK dále požaduje
vyjasnit pracovní úvazky vyučujících na
Fakultě zdravotnických věd a zpřístupnit opory
pro kombinovanou formu studia.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zajistit personální zabezpečení
studijního oboru vyučujícími, kteří mají
dokončené minimálně magisterské
vysokoškolské vzdělání. AK zároveň požaduje
doložit personální zabezpečení studijních
předmětů vyučujícími, kteří jsou publikačně
činní v oborech, které zajišťují (např. u
předmětů anatomie, diabetologie). AK dále
požaduje upravit podmínky přijímacího řízení
tak, aby podmínkou pro přijetí do
kombinované formy studia byly schopnosti
výkonu zdravotnické profese ve
zdravotnickém zařízení
doložitelné potvrzením ukončení adaptačního
procesu.

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň
základních škol

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit personální zabezpečení
studijního oboru, včetně jeho perspektiv tak,
aby bylo zřejmé, že po akreditaci

UP v Olomouci
Pedagogická fakulta

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr.

K

2
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kombinované formy nedojde k poklesu kvality
zabezpečení studijního oboru.

Special Education

akred.

Bc.

P

3

Special Education - Afterschool Supervisor

Pedagogika

akred.

Mgr.

K

5

Pedagogika - sociální práce

Pedagogika

akred.

Mgr.

K

5

Pedagogika - správní činnost

Učitelství pro střední školy

akred.

Mgr.

K

5

Učitelství pro základní školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství hudební výchovy pro střední školy
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a
anglický jazyk pro 1. stupeň základní škol

A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 1.3.2016).
A na do 31.10.2014. Pouze na dostudování
ANO stávajících studentů
A na do 31.10.2014. Pouze na dostudování
ANO stávajících studentů
A na do 31.10.2016. Pouze na dostudování
ANO stávajících studentů
A na do 31.10.2016. Pouze na dostudování
ANO stávajících studentů

UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta

Matematika

reakre.

NMgr.

P

2

Matematika a její aplikace

Mathematics

akred.

NMgr.

P

2

Applied Mathematics

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit způsob volby a počty kreditů
povinně volitelných předmětů. AK dále
požaduje sjednotit název české a anglické
verze studijního oboru.

A

dtto

UTB ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

Engineering Informatics

rozšíř.

NMgr.

P

2

Advanced Security Technologies

Inženýrská informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2

Automatické řízení a informatika
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A

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje definovat, které diplomy z které
vysoké školy student dostane, nebo jak bude
vypadat společný diplom a jeho příloha. AK
doporučuje zvážit posílení zastoupení
informatických předmětů ve studijním plánu.
A 8 AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách nedostatky v zabezpečení
kombinované formy studia studijními oporami
a požaduje předložit do 31. 12. 2014 ucelenou
sadu studijních opor pro kombinovanou formu
studia. Předložené studijní opory mají
charakter pouze doplňujících materiálů
k přednáškám, a nemohou tak nahradit
studentům kombinované formy účast na
kontaktní výuce.

Inženýrská informatika

reakre.

NMgr.

P

2

Počítačové a komunikační systémy

A8

UTB ve Zlíně
Fakulta humanitních studí

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

N Zdůvodnění: Vysoká škola, která
uskutečňuje studijní program, musí být tento
program schopna zabezpečit samostatně.
Spolupráce s jinou vysokou školou (případně
zahraniční) má mít pouze doplňující či
rozvíjející charakter. Program „double degree“
by měl vycházet z etablovaného
akreditovaného programu, aby spolupráce se
zahraniční institucí jednak odpovídala
obvyklým národním nárokům na daný typ
studia a jednak přinášela určité obohacení.
Žadatel ale nemá zkušenost s realizací
základní české verze studijního oboru, který
by chtěl dále kombinovat s polským
partnerem. Závažné nedostatky
v předloženém programu lze shrnout do
následujících okruhů: 1. Struktura studijního
plánu nekoresponduje s celkovou koncepcí
studia této kategorie učitelství v ČR. 2.
Problém návaznosti mezi předměty. 3.
Skladba předmětů je nevyvážená
(poddimenzovány jsou klíčové předměty,
předimenzované jsou např. metodologické
kurzy). 4. Není uvedeno, zda úvazky na dobu
určitou (2014-2016) se budou prodlužovat
automaticky nebo podle určitých kritérií (týká
se jak české, tak polské strany). 5.
Problémem je výhledově na české straně v
zajištění výuky psychologie (uvedený docent
působí na UTB jen v rozsahu úvazku 0,5,
uvedený asistent zatím nemá Ph.D.)

Energetika

akred.

Bc.

K

3

Energetika 21. století

A4

Energetika

akred.

NMgr.

K

2

Energetika 21. století

A4

Učitelství pro základní školy
VŠB-TU Ostrava
Fakulta strojní
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VŠB-TU Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Geological Engineering

reakre.

Bc.

P, K

3

Geological Engineering

A

Geologické inženýrství

reakre.

Bc.

P, K

3

Geologické inženýrství

Geologické inženýrství

reakre.

Bc.

P, K

3

Geovědní a montánní turismus

Nerostné suroviny

reakre.

Bc.

P, K

3

Technologie a hospodaření s vodou

A8
A 4 AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách nedostatky v zabezpečení
studijního oboru v oblasti cestovního ruchu a
žádá nápravu – profilující teoretické předměty
související s cestovním ruchem zajišťují
vyučující, kteří v nich nepublikují. AK
požaduje předložit kontrolní zprávu o
publikační činnosti pracoviště z oblasti
cestovního ruchu v dubnu 2015.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit garanta studijního oboru
z hlediska rozsahu úvazku uzavřeného na
Hornicko-geologické fakultě a rozsahu úvazku
u jiného zaměstnavatele.

Nerostné suroviny

reakre.

Bc.

P, K

3

Úprava surovin a recyklace

A4

Nerostné suroviny

reakre.

Bc.

P, K

3

Zpracování a zneškodňování odpadů

Hornictví

reakre.

Bc.

P, K

3

Nerostné suroviny

reakre.

Bc.

P, K

3

Hornické inženýrství
Využívání zdrojů stavebních nerostných
surovin

Nerostné suroviny

reakre.

Bc.

P, K

3

Aplikovaná fyzika materiálů

A4
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

A8

VŠE v Praze
Fakulta financí a účetnictví

Finance a účetnictví

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství ekonomických předmětů pro střední
školy

Finance a účetnictví

rozšíř.

Bc.

P

3

Vzdělávání v ekonomických předmětech
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A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
postupu plánovaných zlepšení v zajištění
pedagogicko psychologického základu studia
v dubnu 2016. AK souhlasí se zrušením
omezení akreditace.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
postupu plánovaných zlepšení v zajištění
pedagogicko psychologického základu studia

v dubnu 2016.

VŠE v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Aplikovaná informatika

reakre.

NMgr.

P

2

Informační management

A8

Aplikovaná informatika

reakre.

NMgr.

P

2

Informační systémy a technologie

Aplikovaná informatika

reakre.

Bc.

P

3

Informatika

A8
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Aplikovaná informatika

rozšíř.

Bc.

P

3

Aplikovaná informatika

A8

Aplikovaná informatika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Znalostní a webové technologie

A8

Applied Informatics

akred.

NMgr.

P

2

Information Systems Management

A

A6

Quantitative Methods in Economics

akred.

NMgr.

P

2

Quantitative Economic Analysis

A

A6

VŠE v Praze
Fakulta managementu

Ekonomika a management

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
z oblasti managementu a související
výzkumné činnosti pracoviště v dubnu 2015 a
doporučuje rozvíjet personální zabezpečení
v oblasti managementu především vlastními
pracovníky a postupně si vychovat mladou
generaci habilitovaných vyučujících. AK
požaduje předložit kontrolní zprávu o
publikační činnosti a personálním
zabezpečení v dubnu 2015.

reakre.

NMgr.

P, K

2

Management

rozšíř.

Bc.

P

3

Corporate Finance and Management

VŠE v Praze
Fakulta podnikohospodářská
Economics and Management
VUT v Brně
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A

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

Fakulta strojního inženýrství
Aplikované vědy v inženýrství

reakre.

Bc.

P, K

3

Materiálové inženýrství

Applied Sciences in Engineering

rozšíř.

Bc.

K

3

Materials Engineering

A

A8

Applied Sciences in Engineering

reakre.

Bc.

P

3

Materials Engineering

A

A8

Aplikované vědy v inženýrství

reakre.

Bc.

P, K

3

Mechatronika

Applied Sciences in Engineering

rozšíř.

Bc.

K

3

Mechatronics

A

A8

Applied Sciences in Engineering

reakre.

Bc.

P

3

Mechatronics

A

A8

Strojírenství

reakre.

Bc.

P, K

3

Základy strojního inženýrství

Engineering

rozšíř.

Bc.

K

3

Fundamentals of Mechanical Engineering

A

A8

Engineering

reakre.

Bc.

P

3

Fundamentals of Mechanical Engineering

A

A8

Strojní inženýrství

reakre.

NMgr.

P, K

2

Konstrukční inženýrství

Mechanical Engineering

rozšíř.

NMgr.

K

2

Mechanical Engineering Design

A

A8

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr.

P

2

Mechanical Engineering Design

A

A8

Matematika

reakre.

Bc.

P, K

3

Matematické výpočty a modelování

Matematika

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Matematika a její aplikace

Matematika

reakre.

Bc.

P, K

3

Matematika a management

Matematika

reakre.

NMgr.

P, K

2

Matematika a management

Mathematics

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Mathematics and its Applications

A

Mathematics

reakre.

Bc.

P, K

3

Mathematics and Management

A

A8

A8

A8

A8

ZU v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
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A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

ANO

A4
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A4
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Mathematics

reakre.

NMgr.

P, K

2

Mathematics and Management

A

Mathematics

reakre.

Bc.

P, K

3

Scientific Computing and Modelling

A

Počítačové modelování v technice

reakre.

Bc.

P

3

Počítačové modelování

A8

Počítačové modelování v technice

reakre.

Bc.

P

3

Výpočty a design

A8

reakre.

NMgr.

P

2

Jaderná elektroenergetika

A8

Mezinárodní teritoriální studia

reakre.

Bc.

P

3

Mezinárodní vztahy a východoevropská studia

Politologie

reakre.

NMgr.

P

Politologie

zrušom.

Dr.

P, K

3

Politologie

A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31. 10. 2014. AK požaduje vyjasnit
garanta studijního oboru tak, aby odpovídal
požadavkům § 70 odst. 5 zákona o vysokých
školách. AK dále doporučuje snížit rozsah
přímé výuky, aniž by došlo k omezení výuky
profilujících politologických předmětů. AK
upozorňuje, že je nutné předkládat žádosti
o prodloužení platnosti akreditace
v dostatečném časovém předstihu před
koncem platnosti akreditace.
N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru je nedostatečné. V daném
oboru působí pouze jediný habilitovaný
pracovník v rozsahu plného úvazku.

Sociologie

reakre.

Bc.

P

3

Sociologie

A4

Všeobecná sestra

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu
o personálním zabezpečení studijního oboru
v dubnu 2016. AK dále požaduje aktualizovat
doporučenou studijní literaturu u profilujících

ANO

ZU v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Elektrotechnika a informatika
ZU v Plzni
Fakulta filozofická

2

Politologie

ANO

ZU v Plzni
Fakulta zdravotnických studií

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

P, K

3
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předmětů.

Porodní asistence

reakre.

Bc.

P

3

Porodní asistentka

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Ergoterapie

A 4 AK upozorňuje na nutné posílení
personálního zabezpečení studijního oboru
vyučujícími z řad porodních asistentek
s odpovídající odbornou praxí na sále. AK
požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v dubnu 2016.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu
o publikační činnosti vyučujících v dubnu
2016. AK dále požaduje předložit kontrolní
zprávu o úvazcích garanta studijního oboru
v říjnu 2014.

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Fyzioterapie

A 4 dtto

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

Business Administration

reakre.

Bc.

P

3

Business Administration

A

International Relations

reakre.

Bc.

P

3

International Relations

A
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Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje rozpracovat sylaby některých
předmětů (např. Úvod do mikroekonomie,
Úvod do makroekonomie ad.) a odstranit
obsahové překrývání některých předmětů
(např. Úvod do ekonometrie a Obchodní
statistika). AK dále požaduje rozdělit studijní
literaturu na doporučenou a povinnou a
zejména u předmětů s výraznou dynamikou
jako např. Mezinárodní obchod, Mezinárodní
marketing či Mezinárodní ekonomie
aktualizovat studijní literaturu (uváděná
literatura u těchto předmětů je zastaralá). AK
doporučuje zvážit rozsah uváděné studijní
literatury, u některých předmětů je uváděna
jedna studijní publikace, u jiných až třicet.
A 6 AK doporučuje znovu zvážit obsahy
studijních předmětů Politická ekonomie a
Mikroekonomie tak, aby nedocházelo
k překrývání těchto profilujících předmětů. AK
dále požaduje posílit výuku Mezinárodní
ekonomie (předmět SZZk z Mezinárodní
ekonomie vychází mj. z předmětu Politická
ekonomie – z obsahu tohoto předmětu není
zjevný jakýkoli vztah k Mezinárodní ekonomii).
AK dále požaduje rozdělit studijní literaturu na
povinnou a doporučenou a zvážit rozsah

uváděné studijní literatury.

Akademie STING, o.p.s., Brno

Ekonomika a management

zrušom.

NMgr.

P, K

Podniková ekonomika a management

AK souhlasí se zrušením omezení akreditace.
AK požaduje předložit k 31.12.2014 kontrolní
zprávu, která bude obsahovat kopie
uzavřených pracovních smluv s nově
uvedenými vyučujícími, dále údaje o počtech
přijatých studentů a údaje o související
výzkumné činnosti, včetně konkrétních
výstupů. AK nedoporučuje uznávat kredity
z CŽV získané v době, kdy akreditace
studijního programu byla omezena.

3

Právo v obchodních vztazích

A do 31.10.2014. AK požaduje vyjasnit
celkovou výši úvazku garanta studijního oboru
tak, aby odpovídal standardům AK pro
garantování studijního oboru. AK dále
požaduje doplnit údaje o rozsahu a době
trvání pracovního úvazku a informace o
publikační činnosti u vyučujících, u kterých
tyto informace chybí. Někteří vyučující má
minimální nebo vůbec žádnou publikační
činnost, případně se jejich publikace
nevztahují k přednášeným předmětům (např.
Pracovní právo, Management řízení lidských
zdrojů, Veřejnoprávní úprava podnikání nebo
Hospodářská soutěž). AK dále požaduje
doplnit informace o vyučujícím povinného
studijního předmětu Teorie práva. AK rovněž
požaduje vyjasnit u předmětů Občanské právo
I. a II. a Obchodní právo I. poměr, v jakém se
uvedení vyučující na zajištění předmětu
podílejí. U přehledu souhrnných údajů o
personálním zabezpečení studijního oboru
(tabulka F) je třeba uvést údaje týkající se
výhradně studijního oboru, nikoliv celé vysoké
školy.

2

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a
aplikovanou psychoterapii

A do 31.7.2017 AK konstatuje podle § 85
odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky
při uskutečňování studijního oboru a požaduje

2

CEVRO Institut, o.p.s., Praha

Právní specializace
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií, s.r.o.,
Praha
Sociální politika a sociální práce

reakre.

reakre.

Bc.

NMgr.

P, K

P, K
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zjednání nápravy. Garant studijního oboru
nemá od roku 2010 uvedenu žádnou
relevantní publikační činnost. Personální
zabezpečení předmětů z oblasti sociální práce
je podhodnocené, čemuž odpovídá rovněž
nedostatečná publikační činnost z oblasti
sociální práce. Ve studijním plánu chybí
předmět, který by se zabýval otázkami života
osob s postižením, např. osob s mentálním
postižením nebo tělesným postižením,
zabýval (např. úvod do speciální pedagogiky
nebo lépe disability studies). Obsahy
jednotlivých předmětů tak, jak jsou uvedeny
v sylabech, nereflektují současný vývoj
problematiky sociální práce a psychoterapie.
AK doporučuje věnovat pozornost
personálnímu rozvoji pracoviště mladšími
vyučujícími s perspektivou blízké habilitace.
AK požaduje předložit zprávu o nápravných
opatřeních do 30.4.2016.

Rašínova vysoká škola s.r.o., Brno

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

P

3

Řízení zdravotnických služeb
32

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního programu je nedostatečné.
Zejména profilující předměty, které mají vztah
k profilu absolventa a které jsou součástí
předmětů SZZk (předměty SZZk se skládají
z předmětů Management, Ekonomika a
Řízení zdravotnických služeb), jsou
zajišťovány především vyučujícími, kteří
v oblasti předmětů nepublikují, či popřípadě
působí na vysoké škole pouze na částečný
úvazek či na dohodu (například u předmětů
Kvalita ve zdravotnictví, Marketing ve
zdravotnictví, Management ve zdravotnictví,
Finanční řízení ad., zde je třeba upozornit, že
u jednotlivých předmětů je uvedeno více
vyučujících, přičemž často jeden z vyučujících
má relativně přijatelnou publikační činnost,
další jsou již bez publikací v oboru. Zároveň
není v žádosti vyjasněno, jakým způsobem se
budou tito vyučující na zajišťování předmětu
spolupodílet). Skladba studijních předmětů
neumožňuje naplnit deklarovaný profil
absolventa, ve studijním plánu jsou
nedostatečně zastoupeny zejména předměty
z oblasti managementu. AK zároveň

upozorňuje, že v předloženém materiálu
nebyly dodrženy standardy AK pro
předkládání žádosti a zároveň některé
personální listy vyučujících s jejich podpisy
jsou starší tří let.

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

Specialization in Education
Vysoká škola aplikovaného práva,
s.r.o., Praha

akred.

Bc.

K

3

Adult Education

A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 30.6.2017). AK
požaduje předložit v září 2014 ucelenou sadu
studijních opor pro povinné studijní předměty.

Právní specializace

reakre.

Bc.

P

3

Právo v podnikání

A 4 AK konstatuje závažné nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru a
navrhuje omezení akreditace. Zdůvodnění: Z
celkem 16 akademických pracovníků s
vědeckopedagogickou hodností profesor nebo
docent zapojených do výuky je pouze 5 v
pracovním poměru na VŠAP (3 na plný a 2 na
částečný úvazek), z 58 odborných asistentů (s
vědeckopedagogickou hodností nebo bez ní)
a dalších spolupracujících odborníků jsou v
pracovním poměru pouze 2. Profilující
předměty jsou zajišťovány převážně
vyučujícími, kteří na vysoké škole nepůsobí
v pracovním poměru. Na vysoké škole chybí
jádro vyučujících působících v rozsahu plného
úvazku, což nevytváří perspektivy pro rozvoj
studijního oboru. AK na svém zasedání
03/2013 v souladu s § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách konstatovala nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru a
požadovala jejich odstranění. Vysoká škola
nedostatky v podstatné míře neodstranila.

Právní specializace
Vysoká škola finanční a správní,
o.p.s., Praha

reakre.

Bc.

P

3

Sociálně právní činnost a zaměstnanost

A do 31.10.2018. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Řízení podniku a podnikové finance

A 4 AK požaduje věnovat pozornost
personálnímu zabezpečení studijního oboru a
zvážit snížení zatížení garanta oboru. AK
požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru a
předložit ucelenou sadu studijních opor ke
kontrole v dubnu 2016.

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3
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Ekonomika a management

reakre.

NMgr.

P, K

2

Řízení podniku a podnikové finance

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

P, K

3

Veřejná správa

A 4 dtto
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru v
dubnu 2016.

Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

P, K

2

Veřejná správa

A 4 dtto

Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

P, K

2

Finance a finanční služby

A4

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Právní specializace

reakre.

Bc.

P, K

3

Právo v podnikání

A do 30.6.2014. AK upozorňuje na povinnost
podávat žádosti o prodloužení platnosti
akreditace v dostatečném časovém předstihu.
Předložení žádosti 4 dny před začátkem
posledního zasedání AK před koncem
platnosti akreditace nesvědčí o
systematickém budování vysoké školy.

Právní specializace

reakre.

Bc.

P, K

3

Sociálně právní činnost

A do 30.6. 2014. dtto

Právní specializace

reakre.

Bc.

P, K

3

Soudní a notářská administrativní činnost

A do 30.6. 2014. dtto

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

reakre.

Bc.

P, K

3

Veřejná správa

A do 30.6. 2014. dtto

Ekonomika a řízení v dopravě a
spojích

rozšíř.

Bc.

P

3

Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

Mezinárodní ekonomické vztahy

akred.

Bc.

P, K

3

Mezinárodní obchodní a finanční vztahy
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Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit personální zabezpečení
profilujících předmětů tak, aby tyto předměty
byly zajišťovány vyučujícími, kteří v těchto
předmětech publikují. AK dále požaduje
odstranit obsahové překrývání jednotlivých
předmětů, včetně doporučené literatury.
N Zdůvodnění: Obsah studijních předmětů
neodpovídá bakalářské úrovni studia (např. u
předmětů Mezinárodní obchod, Mezinárodní
ekonomie, Finanční instrumenty, Finance,
Finanční trhy, Ekonomika podniku, Obchodní
právo, Metody výzkumu trhu ad.) Personální
zabezpečení zejména profilujících předmětů,
které vstupují do SZZk (Mezinárodní obchod,
Mezinárodní obchodní operace, Mezinárodní
finanční trhy, Mezinárodní finance a
Mezinárodní ekonomie), je nedostatečné.

Mezinárodní teritoriální studia

reakre.

Bc.

P, K

3

Cestovní ruch

Mezinárodní teritoriální studia
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.,
Praha

reakre.

NMgr.

P, K

2

Management cestovního ruchu

Z uvedených předmětů jsou pouze dva
zajišťovány habilitovaným vyučujícím
v rozsahu plného úvazku na vysoké škole.
Další dva předměty jsou zajišťovány
vyučujícím s Ph.D., nicméně bez jakékoliv
relevantní publikační činnosti za posledních
pět let. Ostatní vyučující uvedení u těchto
předmětů nemají na vysoké škole plný
úvazek. Nejsou tak naplněny standardy AK,
které stanovují, že profilující předměty musí
být zajištěny převážně vyučujícími s plným
pracovním úvazkem a odpovídající publikační
činností. U kombinované formy studia není
zřejmá organizace kontaktní části výuky.
A 4 AK požaduje předložit ucelenou sadu
studijních opor pro povinné studijní předměty
v září 2014. AK doporučuje vzhledem
k profilaci a charakteru studia zařadit úvodní
odborný předmět Cestovní ruch, který uvede
studenty do celé problematiky oboru a
vzájemných souvislostí, a předměty
Management a Marketing více orientovat na
problematiku cestovního ruchu.
A 4 AK požaduje předložit ucelenou sadu
studijních opor pro povinné studijní předměty
v září 2014. AK doporučuje věnovat pozornost
publikační činnosti vyučujících v oboru.

Specializace ve zdravotnictví
Západomoravská vysoká škola
Třebíč, o.p.s.,

reakre.

Bc.

P

3

Zdravotnický záchranář

A6

Historické vědy

akred.

Bc.

P

3

Kulturněhistorická studia

A4

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ
Vysoká škola manažerské
informatiky, ekonomiky a práva,
a.s., Praha

Právní specializace

akred.

NMgr.

P

2

Právní vztahy v podnikání
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AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Po obsahové stránce
došlo sice k doplnění studijního programu tak,
aby absolvent získal nezbytné znalosti a
dovednosti z mezinárodního práva. Nedošlo

však k odstranění zásadního nedostatku,
kterým je skutečnost, že vysoká škola
nerealizuje odpovídající výzkumnou činnost,
která by obsahově souvisela s navrženým
programem. Řešený projekt GA ČR se netýká
práva v podnikání (ale kárné odpovědnosti
soudců), ostatní řešené externí projekty
nejsou výzkumné, ale rozvojové.

Rašínova vysoká škola s.r.o., Brno

Ekonomika a insolvence

akred.

NMgr.

P

2

Revitalizace ekonomických subjektů a řízení
zdrojů
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AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Navrhovaný garant
studijního oboru má v publikační činnosti
uváděné vysokou školou za posledních pět
pouze jedinou publikaci (skripta) věnovanou
problematice revitalizace ekonomických
subjektů a řízení zdrojů, popř. insolvence,
která je navíc vydaná vysokou školou. Ostatní
publikace se vztahují výhradně k ochraně
obyvatelstva. Nenaplňuje tedy požadavky na
garanta studijního oboru, u něhož se
předpokládá publikační činnost v oboru
v renomovaných či recenzovaných
časopisech. Vyučující, který má zajišťovat
předměty Občanské právo II. III a Exekuce,
likvidace podniků a dražby, má působit na
vysoké škole v rozsahu 0, 5 úvazku, působí i
na dalších institucích (v celkovém rozsahu
dvou úvazků). V souladu se standardy AK
vyučující, jehož celkový úvazek přesahuje
1,75, nemůže být do personálního
zabezpečení započítán. Vyučující, který má
nově zabezpečit předmět Ekonomické teorie
II., nemá odpovídající publikační činnost k této
problematice. Zároveň předkládaný
personální list vyučujícího, který má nově
zajišťovat předmět Ekonomické teorie II., je
nevěrohodný (datován 21.1.2013). Na vysoké
škole není i přes vyjádření vysoké školy
realizován žádný externí výzkumný projekt,
který by se odborně vztahoval
k navrhovanému studijnímu programu,
uváděný projekt je interní projekt na
elektronizaci skript a studijních opor. Řešení
externího výzkumného projektu vztahujícího
se k oboru je podmínkou pro akreditaci
magisterského studijního programu. Další

výzkumné projekty uváděné ve vyjádření
vysoké školy jsou nebo byly řešeny jinou
právnickou osobou (nikoliv vysokou školou),
nicméně i zde je třeba konstatovat, že se
odborně nevztahují k problematice revitalizace
ekonomických subjektů a insolvence.

Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o., Praha
Humanitní studia

reakre.

Bc.

K

3

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. 1.3.2018).

Personální a interkulturní management

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
JU v Českých
Budějovicích

Fakulta
Ekonomická fakulta

PA ČR v Praze

PA ČR v Praze

UK v Praze

Fakulta informatiky a
managementu
Lékařská fakulta v Hradci
Králové

UK v Praze

Filozofická fakulta

U Hradec Králové

Název oboru

Typ
řízení

Zaměření
oboru

Stanovisko AK

H

Ekonomika a management

A8

H

Bezpečnostní management a kriminalistika

P

Bezpečnostní management a kriminalistika

A4
N Zdůvodnění: Pracoviště nevykazuje
v uplynulých letech vědeckou a publikační
aktivitu v odpovídající kvalitě a rozsahu. Na
pracovišti nebyl od roku 2010 řešen žádný
externí grant či projekt, pracoviště nebylo
řešitelem (příjemcem či spolupříjemcem)
žádného projektu GAČR či TAČR. Pracoviště
vykazuje nedostatečnou publikační aktivitu
v renomovaných publikacích (např.
sledovaných v databázi Scopus či publikacích
s IF). Profesor zajišťující obor jmenování
nevychoval v uplynulých 4 letech žádného
studenta doktorského studia. Také dva ze čtyř
docentů, kteří obor zajišťují, nevychovali
v uplynulých 4 letech žádného absolventa
doktorského studia.

H

Systémové inženýrství a informatika

A8

H, P

Klinická biochemie

A8

H, P

Estetika

A8
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VŠE v Praze

Národohospodářská fakulta

P

Regionální a správní vědy

VUT v Brně

Fakulta chemická

H, P

Chemie a technologie potravin

N Zdůvodnění: Na pracovišti není
v současné době realizován žádný externí
výzkumný projekt. Publikační činnost
pracoviště je slabá a převážně lokálního
charakteru.
A 4 AK doporučuje vzhledem k odbornému
zaměření pracoviště změnu názvu na
Potravinářská chemie nebo Chemie a analýza
potravin. Publikační činnost v oblasti
technologií potravin je slabá. AK požaduje
předložit kontrolní zprávu o realizovaných
řízeních v dubnu 2016.

c) společná žádost o akreditaci podle § 81 zákona o vysokých školách – výzkumná pracoviště a další právnické osoby
Název instituce

Biologické centrum AV
ČR, v.v.i.
Biologické centrum AV
ČR, v.v.i.

Žádost Typ

Forma St.d. Studijní obor

Biologie

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Infekční biologie

Biology

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Infection Biology

Vysoká škola (fakulta) Studijní program
JU v Českých
Budějovicích
(Přírodovědecká
fakulta)
JU v Českých
Budějovicích
(Přírodovědecká
fakulta)

Cizí
jazyk

Stanovisko AK

A do 1.11.2021

A

A do 1.11.2021

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ
JU v Českých
Budějovicích
(Přírodovědecká
fakulta), ČVUT v Praze
Robert Bosch, spol. s.r.o. (Fakulta strojní)

Mechatronika

akred. Bc.

P

4

Mechatronika

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu
o personálním zabezpečení studijního
oboru v dubnu 2016.

ad 2) projednávání zprávy o hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s.
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti zástupců Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. Hodnocení bylo realizováno analýzou
vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením jejího předsedy Jan Štěpána v sídle Mezinárodního baptistického teologického
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semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. (IBTS), při níž proběhla diskuse s vedením školy, byla ověřena úroveň obhájených diplomových prací spolu s posudky a studijní
dokumentací a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti a personálním zabezpečením studijního programu. Zpráva o hodnocení bude
zveřejněna na webu AK.
Závěry:
1) Při uskutečňování akreditovaného programu byl porušován zákon o vysokých školách tím, že byli přijímáni studenti do navazujícího magisterského studia, aniž by jejich
bakalářské studium v zahraničí bylo nostrifikováno, dále § 53 odst. 2 zákona o vysokých školách, kdy nehabilitovaní členové státnicových komisí nebyli schválení akademickou
radou.
2) Uskutečňování akreditovaného programu bylo realizováno v rozporu s akreditací, a to jak obsahově (přechod na ECTS změnil prostor pro důraz na jednotlivé předměty, přičemž
„evropské kredity“ neodrážely v plné míře časovou studijní zátěž, čtvrtinu času tvoří psaní diplomové práce; dále modulové uskutečňování výuky s jinými programy částečně
vedlo ke změnám, IBTS uznával v rámci studia i předměty bakalářského studia, případně i předměty z VOŠ), tak z hlediska technického a prostorového zázemí (výuka některých
předmětů/modulů na Ukrajině).
3) Personální zabezpečení a související odborná činnost neodpovídá požadavkům na navazující magisterské studium. Uvedený způsob garance studijního programu neodpovídá
zákonu o vysokých školách ani standardům AK.
Doporučení pro vedení školy:
K žádosti o akreditaci na dostudování stávajících studentů (7) do 31.10.2015 doložit, že všichni studenti mají nostrifikované bakalářské studium a že škola zajistí odpovídající podmínky
zejména z hlediska vedení diplomových prací. Dle vyjádření vedení IBTS škola ukončí svou činnost jako vysoká škola dle zákona o vysokých školách do konce roku 2015. AK upozorňuje,
že v případě, že vysoká škola ukončí vzdělávací činnost, je povinna postupovat podle § 43 odst. 6 zákona o vysokých školách.
Závěry k akreditaci studijního programu:
AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Teologie v anglickém jazyce na dobu platnosti do 31.10.2015 pouze na dostudování
stávajících studentů.

ad 3) projednávání výroční zprávy AK za rok 2013
Ze Statutu Akreditační komise vyplývá povinnost každý rok vypracovávat výroční zprávu, kterou AK předkládá MŠMT. Výroční zpráva se skládá ze dvou částí – analytické a statistické.
Analytická část mimo jiné shrnuje nejvýznamnější problémy a nedostatky, s nimiž se AK při plnění svých zákonných povinností v roce 2013 setkala. Statistická část obsahuje mimo jiné
přehled výsledků hodnocení činnosti vysokých škol a kvality akreditovaných činností a stanovisek AK vydaných v roce 2013.
Závěry: AK souhlasí se zněním zprávy a jejím zveřejněním na webových stránkách AK.

ad 6) projednání vyžádaných kontrolních zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
a) zpráva Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni o publikační činnosti garantky a vyučujících zaměřené na britská a americká studia v bakalářském studijním
programu „Mezinárodní teritoriální studia“ se studijním oborem „Mezinárodní vztahy – britská a americká studia“
AK projednala kontrolní zprávu Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, kterou si vyžádala na svém zasedání č. 1/2012.
Závěry: AK bere zprávu na vědomí a žádá fakultu o předložení aktuálního přehledu všech akreditovaných studijních programů a studijních oborů s jejich garanty a o formuláře G žádosti
o akreditaci ke všem garantům.
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b) zpráva Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o personálním zabezpečení studijního programu „Pedagogika“ se studijním oborem „Andragogika v profilaci na
personální management (jednooborové)“
AK projednala kontrolní zprávu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou si vyžádala na svém zasedání č. 1/2012.
Závěry: AK žádá doplnit kontrolní zprávu o údaje o úvazcích jednotlivých vyučujících, typu uzavřeného pracovního poměru a jeho rozsahu.
c) zpráva Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně o rozvoji personálního zabezpečení a publikační činnosti u doktorského studijního programu „Chemie
a technologie potravin“ se studijním oborem „Potravinářská chemie“
AK projednala kontrolní zprávu Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, kterou si vyžádala na svém zasedání č. 5/2011.
Závěry: AK konstatuje, že nedostatky shledané při hodnocení doktorského programu doposud nebyly v uspokojivé míře odstraněny. Přetrvávají zejména nedostatky v personálním
zabezpečení a publikační činnosti. AK znovu posoudí personální zabezpečení a publikační činnost spolu se žádostí o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu.
d) zpráva Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze o garanci a personálním zabezpečení bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu
„Ekonomika a management“ se studijním oborem „Management“
AK projednala kontrolní zprávu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou si vyžádala na svém zasedání č. 3/2013.
Závěry: Z kontrolní zprávy vyplývá, že Fakulta managementu má při zajišťování studijního oboru „Management“ výraznou podporu z dalších fakult VŠE, především Podnikohospodářské
fakulty. Fakulta také nastiňuje proces rozvoje personálního zabezpečení formou předpokládaných habilitací, které však nedokládá konkrétními obory či pracovišti, na nichž mají habilitace
proběhnout. Garantka se habilitovala v oboru Management, ale v rámci bakalářského i navazujícího magisterského studijního oboru „Management“ vyučuje pouze jeden povinně volitelný
předmět. K výraznému zlepšení v personálním zabezpečení studijního oboru „Management“ zatím nedošlo. AK doporučuje rozvíjet spolupráci s ostatními fakultami VŠE v Praze
a soustředit se na nové habilitace mladých pracovníků v oboru Management.
e) zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o uskutečňování navazujícího magisterského studijního programu „Učitelství pro střední školy“ se studijním oborem
„Učitelství nizozemského jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)“
AK projednala kontrolní zprávu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o kvalifikačním růstu pracoviště, stavu doktorského studia a odborné publikační činnosti v souvislosti
s uskutečňováním navazujícího magisterského studijního programu „Učitelství pro střední školy“ se studijním oborem „Učitelství nizozemského jazyka a literatury pro střední školy
(jednooborové)“, kterou si vyžádala na svém zasedání č. 5/2013.
Závěry: Kritická situace v personálním zabezpečení zatím není překonána. V případě, že nedojde k výraznému zlepšení, zejména k obhajobě doktorské práce profilové vyučující v červnu
2014, navrhne AK opatření dle § 85 odst. 2 zákona o vysokých školách.
f) doplnění zprávy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni k prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní vědy“ se studijním
oborem „Právo“
AK projednala doplnění kontrolní zprávy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou si vyžádala na svém zasedání č. 3/2013.
Závěry: AK bere zprávu na vědomí.

ad 6) zahájení nových hodnocení
AK zahajuje hodnocení
 Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 International ART CAMPUS Prague, s.r.o. – dříve Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o.
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ad 7) změny ve složení pracovních skupin
a) stálé pracovní skupiny
Činnost v pracovních skupinách ukončují
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně) – pracovní skupina pro zemědělství, lesnictví a potravinářství
doc. PhDr. Martin Kovář, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) – pracovní skupina pro historii
Členy pracovních skupin se stávají
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. (Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové) – pracovní skupina pro farmacii
doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (Farmaceutická fakulta VFU Brno) – pracovní skupina pro farmacii
doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové) – pracovní skupina pro farmacii
doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně) – pracovní skupina pro zemědělství, lesnictví a potravinářství
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (Farmaceutická fakulta VFU Brno) – pracovní skupina pro farmacii
PharmDr. Pavel Grodza (Lékarna Panacea Příbor) – pracovní skupina pro farmacii
PharmDr. Helena Rotterová, MBA (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) – pracovní skupina pro farmacii
b) účelové pracovní skupiny
hodnocení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Jiří Mareš (Lékařská fakulta v Hradci Králové Karlovy univerzity v Praze) – předseda, Vladimíra Dvořáková, Pavel Höschl, Petr
Kyloušek, Lubomír Slavíček, Jiří Tůma, Jan Uhlíř, Jiří Gabriel (Mikrobiologický ústav AV ČR), Vladimíra Spilková (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), Tomáš Urbánek
(Psychologický ústav AV ČR).
hodnocení International ART CAMPUS Prague, s.r.o.
Účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Vladimíra Dvořáková – předsedkyně, Petr Kyloušek, Svatava Raková, Lubomír Slavíček, Vladimír Tichý (Hudební fakulta Akademie
múzických studií v Praze).

ad 8) různé
 obcházení omezené akreditace prostřednictvím programů CŽV a následného uznávání kreditů
Vážným problémem, s nímž se AK setkala, je obcházení neudělené nebo pravomocně omezené akreditace prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání, případně za pomoci
zprostředkování zahraničních programů. Vyskytují se případy, kdy vysoká škola nedisponující akreditací pro příslušný program (obor) otevře v daném programu celoživotní vzdělávání,
které je obsahově totožné se studijním oborem. V případě, že akreditaci později obdrží, příjme účastníky tohoto programu celoživotního vzdělávání do studijního programu a podle § 60
odst. 2 zákona o vysokých školách jim uzná zápočty a zkoušky potřebné k řádnému ukončení studia.
Závěry: AK konstatuje, že uznávání kreditů získaných v rámci kurzů celoživotního vzdělávání podle § 60 odst. 2 zákona o vysokých školách ve studijním programu považuje za oprávněné
pouze v případě, že se jedná o kredity získané v době, kdy akreditace daného akreditovaného studijního programu nebyla omezena (podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách).
Rozhodnutí o omezení akreditace je přijímáno v případech, kdy jsou při uskutečňování studijního programu vykázány závažné nedostatky, jejichž existence vyžaduje takové opatření
přijmout (zákaz přijímat ke studiu nové uchazeče). Není-li škola schopna uskutečňovat kvalitní vzdělávání v akreditovaném studijním programu, nemůže být tato schopnost dána ani pro
výuku účastníků programů celoživotního vzdělávání. Přijímá-li vysoká škola v době omezení akreditace uchazeče do programu celoživotního vzdělávání, který je shodný či obdobný jako
omezený studijní program, jde o výuku v kvalitativně jiném programu než v tom, který byl škole akreditován. Z toho důvodu je zřejmé, že pokud by vysoká škola uznávala postupem podle
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§ 60 odst. 2 zákona o vysokých školách kredity získané v celoživotním vzdělávání započatém po tom, co byla akreditace srovnatelného studijního programu omezena (podle § 85 odst. 2
písm. a) zákona o vysokých školách), do doby, než omezení bylo zrušeno, uznávala by kredity získané ve vzdělávání, které není kvalitativně shodné s udělenou akreditací. Takový postup by
AK byla nucena reflektovat při své činnosti dle § 84 zákona o vysokých školách.


koncepce pedagogicko-psychologické, oborově didaktické a praktické části přípravy oborů «Učitelství» na přírodovědeckých a filozofických fakultách; kvalifikovanost
učitelů pro základní a střední školy
AK na základě předchozích jednání se zástupci filozofických a přírodovědeckých fakult očekává předložení návrhu kurikula obecné učitelské přípravy (pedagogicko-psychologické,
oborově didaktické a praktické) pro obory směřující k učitelské kvalifikaci. Revizi koncepce přípravy učitelů pro střední školy by AK chtěla projednat tak, aby do konce roku 2014 bylo
možné reakreditovat učitelské obory na těchto fakultách podle nové koncepce.
AK diskutovala na podkladě zpráv z pracovní skupiny oborových didaktiků o zájmu o nestrukturovanou podobu studia učitelství jako jedné z vhodných variant organizace studia. AK
považuje za vhodné řešení učitelské přípravy tzv. průběžný model (kde se část obecně učitelské přípravy objevuje již od počátku studia; v případě strukturovaného studia tedy i v bakalářské
části). AK zaznamenala na základě zpráv ze svých pracovních skupin hrozící problémy v zajištění dostatečného počtu učitelů na 1. st. ZŠ a perspektivně i učitelů středních škol. Považuje za
potřebné diskutovat o možnosti zvýšení počtu těchto absolventů a diskutovat i možnou diferenciaci v přípravě učitelů středních škol (od všeobecně vzdělávacích, po odborné a učňovské
školy). Aktuálně je akreditováno 356 oborů vedoucích ke kvalifikaci učitele střední školy, 149 jich je (většinou jako učitelství pro 2. stupeň základních škol a střední školy) akreditováno na
pedagogických fakultách, 207 na fakultách ostatních.
AK rovněž diskutovala o nezbytnosti formulovat očekávané výstupy pregraduální přípravy a obrací se na MŠMT, aby byla zapojena do diskusí o profilu absolventa učitelských oborů
v připravovaném kariérním systému.
 žádost MŠMT o stanovisko k adekvátnosti počtu přijímaných uchazečů do magisterského studijního programu VŠTE v Českých Budějovicích
Na základě souhlasného stanoviska AK byla magisterskému studijnímu programu „Dopravní technologie“ se studijním oborem „Logistické technologie“ na Vysoké škole technické
a ekonomické v Českých Budějovicích udělena akreditace. Pro účely posouzení materiálního a finančního zabezpečení studijního programu ze strany MŠMT vysoká škola uvedla záměr
přijímat až 300 studentů do ročníku. MŠMT požádalo AK o posouzení adekvátnosti počtu přijímaných uchazečů vzhledem k personálnímu zabezpečení studijního programu.
Závěry: Vzhledem k tomu, že VŠTE v Českých Budějovicích dosud nemá zkušenosti s realizací magisterského programu, a vzhledem k počtu pracovníků vysoké školy v technických oborech,
kteří budou muset nyní v odpovídající kvalitě zabezpečit vedení nejen bakalářských, ale také diplomových prací, AK doporučuje, aby byl k inženýrskému studiu přijímán jen omezený počet
studentů, kterým se budou moci v odpovídající kvalitě věnovat přední pedagogové školy a jejichž počet nepřesáhne možnosti přístrojového a technického vybavení školy. Na místo
překotného extenzivního rozvoje (tj. skokového navyšování počtu studentů nebo posluchačů programů CŽV a otevírání nových pracovišť) by se VŠTE v Českých Budějovicích měla nyní
zaměřit na podporu kvality a excelence.
 uvádění informací o dalších zaměstnavatelích pro účely posouzení žádosti o akreditaci (v tzv. formuláři G)
AK se setkala s rozdílným výkladem požadavku na uvádění informací o dalších zaměstnavatelích pro účely posouzení žádosti o akreditaci (v tzv. formuláři G), a to ze strany žadatelů
i jednotlivých vyučujících. Dalšími zaměstnavateli se přitom pro účely akreditačního řízení jednoznačně rozumí jakýkoli další pracovní či služební poměr (nejen na jiné vysoké škole), který
zakládá pracovní úvazek u jiného zaměstnavatele, eventuálně výkon samostatného povolání podle zvláštního předpisu. Cílem je posoudit předpoklady kvalitního zabezpečení studijního
programu a jeho rozvoje na příslušné vysoké škole, mj. i s ohledem na časovou (případně fyzickou) zvladatelnost všech pracovních úvazků uvedeného vyučujícího.
 příprava novely zákona o vysokých školách
AK diskutovala s představiteli ČKR, RVŠ a náměstky ministra školství o hlavních zásadách zamýšlené novely zákona o vysokých školách v oblasti akreditací. Původně se návrh nového
vysokoškolského zákona připravoval už za ministra Lišky (2008/2009), jednání s reprezentacemi vysokých škol selhalo a příprava s pádem Topolánkovy vlády skončila. Návrh nového
vysokoškolského zákona byl připraven za ministra Dobeše (2011). Obsahoval mj. ideu Akreditační agentury ve velmi komplikované struktuře, která byla nerealizovatelná a umožňovala
vytváření klientelistických vazeb. Za ministra Fialy byla snaha „jen“ o novelu vysokoškolského zákona, která ovšem svou logikou a rozsahem představovala nový vysokoškolský zákon.
Postupně se v procesech projednávání a připomínkování došlo k modelu akreditací, který v zásadě odpovídal evropských standardům (ESG), novela přesto obsahovala zásadní problémy,
které přes připomínky AK vypořádány nebyly (nejpodstatnější nedostatky jsou shrnuty ve Výroční zprávě AK za rok 2013 na str. 11 – 13).
AK se v minulosti shodla na následujících hlavních principech, zabezpečování kvality a akreditace:
1. Posílení odpovědnosti vysoké školy za zabezpečování kvality vzdělávání. Škola musí mít systém vnitřního zabezpečování kvality a výsledky pravidelně vyhodnocovat. Kvalita tohoto
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

systému je i součástí vnějšího hodnocení školy. Škola zodpovídá za kvalitu svých činností na všech místech, kde výuku či konzultace realizuje. Akreditace je nepřenosná. Případná
spolupráce jiných institucí při uskutečňování studijních programů (např. AV ČR) musí být součástí akreditace.
Akreditace studijní programů se bude odvíjet od hodnocení instituce. Nelze oddělit hodnocení procedur od hodnocení obsahu.
Podklady pro hodnocení musí připravovat a hodnocení realizovat profesionální aparát (Samostatný úřad / Sekretariát Akreditační komise). Pro jednotlivá hodnocení škol budou
zřizovány odborné hodnotící komise, které budou složené z profesionálních hodnotitelů (pracovníků sekretariátu), členů Akreditační komise, dalších odborníků, studenta, zástupce
praxe, případně zahraničních odborníků.
Akreditační komise musí stanovovat metodiku hodnocení, jmenovat odborníky do odborných hodnotících komisí, posuzovat procedurální stránku hodnocení a rozhodovat
o doporučeních k akreditacím, případně o sankcích, jako dosud.
Hodnocení odbornou hodnotící komisí by eventuálně mohlo být nahrazeno špičkovým zahraničním hodnotícím orgánem, pokud jeho kvalita i procedury hodnocení odpovídají
podmínkám v ČR. I v tomto případě o doporučení k akreditaci rozhoduje AK.
Zachovány musejí zůstat kontrolní mechanismy a možnost přijímat účinná opatření v případě zjištění závažných nedostatků.
Návrh musí respektovat požadavky Standardů a směrnic pro zabezpečování kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (tzv. ESG).

 srovnávací hodnocení NCFMEA
NCFMEA (National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation), která naposledy v roce 2011 uznala české standardy pro akreditaci lékařských studijních programů jako
srovnatelné s americkými, vyzvala českou stranu k přípravě národní zprávy pro uznání českých lékařských fakult na další období. Rozhodnutí NCFMEA je podmínkou pro to, aby studenti
z USA, kteří studují na českých lékařských fakultách, mohli žádat americké ministerstvo o finanční podporu svého studia. Vyžádaná zpráva bude projednávána na zasedání hodnotícího
výboru NCFMEA v září 2014 ve Washingtonu.
 personální zabezpečení studijních programů na státních vysokých školách
Zákon o vysokých školách neukládá státním vysokým školám povinnost poskytovat údaje do registru docentů a profesorů. Znamená to, že zaměstnanci Policejní akademie ČR v Praze a
Univerzity obrany v Brně nejsou pro účely posuzování žádostí o akreditace evidováni. Tato skutečnost zhoršuje možnosti AK ověřovat správnost údajů o personálním zabezpečení
studijních programů a posuzovat údaje o personálním zabezpečení v kontextu všech vysokých škol.
Závěry: AK doporučuje rozšířit působnost registru docentů a profesorů. Vzorem může být např. Register zamestnancov vysokých škôl ve Slovenské republice (který je volně přístupný, viz
http://www.portalvs.sk/regzam/ ).
AK požaduje, aby Policejní akademie České republiky předložila přehled všech docentů a profesorů působících na PA ČR. Přehled bude obsahovat údaje v rozsahu údajů, které
poskytují veřejné a soukromé vysoké školy do registru docentů a profesorů.
 podnět ve věci činnosti pobočky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s., v Bratislavě
AK obdržela prostřednictvím MŠMT podnět ministra školství SR ve věci činnosti pobočky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s., která působí v Bratislavě se statusem
zahraniční vysoké školy.
Závěry: AK se podnětem zabývala. Uvedené skutečnosti prověří při návštěvě pobočky v Bratislavě.
 informace z jednání předsedů a tajemníků české a slovenské Akreditační komise
Dne 25. března se v Praze uskutečnilo jednání předsedů a tajemníků české a slovenské Akreditační komise. Týkalo se zejména porovnatelnosti standardů a kritérií pro akreditaci studijních
programů (studijních oborů), aktuální situace ve vysokém školství v obou zemích a zapojení komisí do mezinárodních struktur. Předběžně se projednal návrh uspořádat v září společné
zasedání české a slovenské AK, které by navázalo na setkání komisí z roků 2010 a 2012.
 příští zasedání AK
Příští zasedání AK se bude konat 16. - 18. června 2014.


oprava zápisu
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