Zpráva ÚPS AK z hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy manažerské
informatiky a ekonomiky, a.s. se sídlem v Praze
Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 10. a 11. února 2003, že bude v souladu
s § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách provedeno hodnocení
akreditovaných činností Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (dále jen
VŠMIE). K tomuto účelu AK jmenovala účelovou pracovní skupinu (dále jen ÚPS) ve složení
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., předseda, prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc., doc. Ing. Jan Pour, CSc. a
Ing. Petr Richter. Vedení PTI předložilo vyplněný dotazník pro hodnocení. Na základě dopisu
tajemníka AK z 20. února 2004 dodala VŠMIE vyplněný standardní dotazník k hodnoceným
činnostem. Členové ÚPS prof. Uhlíř, prof. Ivánek, doc. Pour a Ing. Richter spolu se zástupcem
MŠMT navštívili dne 13. října 2004 VŠMIE. Účelem návštěvy bylo ověřit skutečnosti uvedené
v dotazníku a seznámit se se situací přímo na hodnocené vysoké škole. Členové ÚPS se setkali
s rektorem školy prof. Dvořákem, prorektorem doc. Beckem, vedoucím katedry informatiky Ing.
Čejpem a kvestorem školy Ing. Hrabánkem. Dále si prohlédli výukové prostory školy včetně
knihovny a jedné z počítačových učeben. Návštěva trvala přibližně tři hodiny. Zástupci ÚPS
měli rovněž možnost hovořit se studenty VŠMIE. ÚPS jako další zdroj informací použila
informace uveřejněné na webovských stránkách VŠMIE.
VŠMIE vznikla rozhodnutím MŠMT ze dne 14. ledna 2002 č.j. 11 110/2002-30 o udělení
státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola a akreditace bakalářského studijního
programu „Ekonomika a management“ s obory „Manažerská informatika“ a „Manažerská
ekonomika“ v prezenční formě studia. V současné době VŠMIE žádá o akreditaci kombinované
formy studia.
ÚPS se ve svém hodnocení zaměřila na posouzení kvality výuky, personálního zabezpečení a
tvůrčí a odborné činnosti. Při svém hodnocení porovnávala současný stav s údaji ze žádosti, na
jejímž základě byl studijní program VŠMIE akreditován.
Studijní a pedagogická činnost
VŠMIE nabízí bakalářské studium ve struktuře, v jaké získalo akreditaci. Některé dílčí změny ve
skladbě studijního programu jsou akceptovatelné.
ÚPS se jeví profil absolventa oboru „Manažerská informatika“ poněkud příliš široce pojatý, ne
zcela odpovídající názvu oboru. I samotný název „Manažerská informatika“ je poněkud
zavádějící. V diskusi pracovníci VŠMIE přislíbili, že se budou v dohledné době zabývat úpravou
profilu absolventa. S upraveným zněním seznámí Akreditační komisi. Lze očekávat, že se
dostane do lepšího souladu náplň studia a deklarovaný profil absolventa.
Dle sdělení prorektora se VŠMIE v současné době nechystá akreditovat žádný další studijní
program ani studijní obor, a to ani v bakalářském, ani navazujícím magisterském studiu.
Z diskuse se studenty vyplynulo, že jsou s úrovní výuky spokojeni. Vyučující jsou studentům
v dostatečné míře k dispozici. Rozvrh hodin a konzultační činnost jsou podřízeny časovým
možnostem studentů (výuka probíhá i do pozdních večerních hodin).
Bakalářské práce zatím není možno posoudit, protože škola ještě nemá absolventy.
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Akademičtí pracovníci VŠMIE
Při projednávání údajů o počtu pracovníků a jejich zapojení v pracovním poměru bylo
objasněno, že ne všichni pracovníci angažovaní se stoprocentní časovou kapacitou jsou
zaměstnáni v hlavním pracovním poměru a naopak. Proto se jevily údaje v dotazníku
zpracovaném k hodnocení jako odraz nízké kvality personálního zabezpečení. K tomuto
nedorozumění dodal kvestor VŠMIE dodatečný podklad, který potvrzuje dostatečnou pracovní
kapacitu věnovanou pracovníky práci přímo na VŠMIE, a to jak v oblasti výuky, tak v oblasti
výzkumné činnosti. Je však patrno, že někteří pracovníci musejí všem svým pracovním aktivitám
věnovat výrazně více času, než je standardní pracovní doba. Zástupci vedení VŠMIE
zdůvodňovali tento stav ekonomickou situací vysoké školy.
VŠMIE v personální oblasti splňuje takové podmínky, jaké jsou v současné době kladeny na
uchazeče o akreditaci. Viditelná je pouze nízká kvalifikační úroveň specialistů v oblasti
informatiky (vedoucí katedry nemá vědeckou hodnost).
Tvůrčí a odborná činnost
Tvůrčí a odborná činnost je adekvátní poslání školy.
Technické a informační zajištění
Vybavení počítačovou technikou včetně připojení k internetu je vzhledem k počtu studentů
uspokojivé. Vlastní knihovna vysoké školy bude vyžadovat zvýšenou pozornost pokud se týče
počtu svazků a jejich skladby.
Závěry a doporučení AK:
1. VŠMIE plní podmínky spojené s akreditací jejího studijního programu. Je třeba znovu zvážit
profil absolventa studijního oboru „Manažerská informatika“ i v souvislosti s názvem oboru.
2. Personální zabezpečení VŠMIE v podstatě splňuje v současné době minimální standardy
požadované AK, tzn. aby předměty teoretického základu bakalářského programu byly
zabezpečeny převážně akademickými pracovníky s pracovním poměrem na vysoké škole
minimálně v rozsahu 0,7. Přesto je AK toho názoru, že k vytvoření vysokoškolského
prostředí s každodenním kontaktem vyučujících se studenty je třeba zvýšit počet vyučujících
v produktivním věku zaměstnaných v hlavním pracovním poměru. Péči je třeba věnovat
současné věkové skladbě pedagogických pracovníků. Je třeba rovněž dbát na jejich
kvalifikační růst. To zvláště platí pro katedru informatiky, kde v současné době nepůsobí
žádný docent ani profesor.
3. Knihovní fond vlastní knihovny vysoké školy je poměrně omezený a zahrnuje i řadu zcela
nehodnotných titulů. Na jejím vybavení je třeba dále soustavně pracovat.
AK vzhledem k výše uvedeným nedostatkům ve smyslu § 85 odst. 1) zákona o vysokých školách
doporučuje VŠMIE, aby v těchto oblastech zjednala nápravu a o provedených změnách
předložila Akreditační komisi zprávu do jednoho roku.
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