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Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2003
1. Úvod
Činnost Akreditační komise (dále jen „AK“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), která jsou dále rozpracována ve Statutu AK, stejně jako činnost jejích pracovních
skupin, které se řídí vlastními jednacími řády schválenými AK v souladu se Statutem.
2. Složení AK a jejích pracovních skupin
Složení AK
Složení AK se v roce 2003 oproti
http://www.msmt.cz/files/htm/akrknz.htm).

předcházejícímu

roku

nezměnilo

(viz

Počet stálých pracovních skupin AK zůstal v roce 2003 beze změn, stejně jako jejich
názvy (viz http://www.msmt.cz/files/htm/pracskupAK2.htm)
V roce 2003 se změnilo složení následujících pracovních skupin:
pro chemii: na členství rezignoval prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc. (zasedání AK 01-03,
11.-12.3.2003); novým členem se stal prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc. z FChT UPa
(zasedání AK 02-03, 29.-30.4.2003);
pro vojenské obory: pracovní skupina byla nově jmenována ve složení prof. MUDr. Josef
Fusek, DrSc., předseda, VLA JEP Hradec Králové; členové: prof. Ing. Milan Golian, CSc.,
VA Brno; prof. Ing. Zdeněk Malina, CSc., VA Brno; doc. Ing. Zdeněk Křižan, CSc., VA
Brno; doc. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc., VVŠPV Vyškov; doc. Ing. Bohuslav Přikryl,
Ph.D., VVŠPV Vyškov (zasedání AK 04-03, 23.-24.9.2003); členství ukončil prof. Ing.
Zdeněk Malina, CSc., novým členem se stal doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. z VA Brno
(zasedání AK 06-03).
pro historii: novým členem se stal doc. PhDr. Ivo Budil, Ph.D., FHS ZčU v Plzni (zasedání
AK 04-03, 23.-24.9.2003).
pro lékařství a zdravotnictví: členství ukončil prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. a prof. MUDr.
Josef Marek, DrSc., novým členem se stal doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., z 3.LF UK
v Praze (zasedání AK 01-03, 11.-12.3. 2003); nově jmenován byl rovněž prof. MUDr. Jan
Škrha, DrSc., z 1. LF UK v Praze (zasedání AK 05-03, 4.-5.11. 2003).
Složení stálých pracovních skupin - zastoupení členů
rok VŠ AV ČR
jiné
zahraniční celkem
instituce
členové
1999 146
21
19
9
186
2000 171
20
14
6
205
2001 171
20
15
5
205
2002 166
21
15
6
208
2003 172
21
13
6
206

3. zasedání AK v roce 2003
3.1. Statistické údaje z jednání
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Zasedání AK
1. zasedání 11.-12.3.
2. zasedání 29.-30.4.
3. zasedání 17.-18.6.
4. zasedání 22.-24.9.
5. zasedání 4.-5.11.
6. zasedání 9.-10.12.

místo
Telč
Pelhřimov
Loučeň
Herbertov
Telč
Tuchlovice

Počet přítomných
členů AK
19
17
18
17
16
21

Žádosti o udělení státního souhlasu
(doporučené žádosti viz
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=101566&CAI=2432).
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bylo do konce roku 2003 předloženo celkem 91
žádostí, z toho v roce 1999 16 žádostí, v roce 2000 23 žádosti, v roce 2001 22 žádosti, v roce
2002 13 žádostí a v roce 2003 17 žádostí. Z těchto 91 žádostí 7 požadovalo vznik univerzitní
vysoké školy, ostatní žadatelé usilovali o neuniverzitní vysokou školu. Akreditační komise
doposud projednala 88 žádostí, z nichž 35 doporučila k udělení státního souhlasu a
k akreditaci příslušných studijních programů a 31 nedoporučila. V průběhu projednávání
stáhlo své žádosti celkem 22 žadatelů a 3 žádosti jsou v různém stupni projednávání.
Projednané žádosti v roce 2003:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu:
Rašínova vysoká škola se sídlem v Brně (s.r.o.) (3. žádost)
Vysoká škola regionálního rozvoje se sídlem v Praze (s.r.o.) (4. žádost)
Filmová akademie se sídlem v Písku (o.p.s)
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra se sídlem v Praze (s.r.o.) (2. žádost)
ARC – Vysoká škola politických a společenských věd se sídlem v Kolíně (s.r.o.) (2. žádost)
Vysoká škola evropských a regionálních studií se sídlem v Českých Budějovicích (o.p.s.) (3.
žádost)
Západomoravská vysoká škola se sídlem v Třebíči (o.p.s.)
AK nesouhlasila s udělením státního souhlasu:
EUROPEON se sídlem v Českých Budějovicích (a.s.) (3. žádost)
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra se sídlem v Praze (s.r.o.) (1. žádost)
Vysoká škola regionálního rozvoje se sídlem v Praze (s.r.o.) (3. žádost)
Vysoká škola ekonomiky a informatiky se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.) (5. žádost)
Vysoká škola regionálního rozvoje a veřejné správy se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.)
(6. žádost)
Vysoká škola veřejné správy a bezpečnostního managementu se sídlem v Českých
Budějovicích (s.r.o.) (2. žádost)
Vysoká škola Visegrád se sídlem v Praze (o.p.s.)
Soukromá vysoká škola ekonomická se sídlem ve Znojmě (s.r.o.)
Vysoká škola v Praze (o.p.s.)
Žádost byla stažena průběhu projednávání:
Vysoká škola ekonomiky a informatiky se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.) (4. žádost)
Vysokoškolský institut Vyšehrad se sídlem v Praze (s.r.o.)
Vysoká škola krizového managementu a insolvence se sídlem v Brně (s.r.o.)
Vysoká škola spediční a správní se sídlem v Přerově (s.r.o) (2. žádost)
Vysoká škola ekonomicko-správní Jablonec nad Nisou (o.p.s)
Newton College se sídlem v Brně (a.s.)
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17
počet podaných žádostí
22
počet žádostí projednaných
AK
6/14/2
právní forma společnosti u
projednaných:
a.s./s.r.o./o.p.s./
7/9/6
souhlas/nesouhlas s
udělením stát.
souhlasu/žádost stažena
žadatelem
Praha-7, Brněnský kraj-4, kraj Vysočina-1, Olomoucký
regionální zastoupení
kraj-1, Budějovický kraj-6, Písecký kraj – 1, Liberecký kraj
projednaných žádostí
–1, Pardubický kraj – 1.
Akreditace studijních programů a oborů projednaných v roce 2003
(viz http://www.msmt.cz/files/ASP/vv/Jaza.asp)
žádosti
obory doktorských SP
obory magisterských/ obory bakalářských SP
navazujících
magisterských SP
VŠ
souhlas
nesouhlas
souhlas
nesouhlas
souhlas
nesouhlas
19
1
50/135
3/37
148
69
akreditace
prodlouž.
1
402/233
28
akreditace
+návrh
omezení
4
28/3
15
akreditace
VOŠ &VŠ
7
podle §81
VŠ &
ústavy AV
13
podle §81
+u některých oborů AK současně s prodloužením akreditace navrhla její omezení.

Bylo projednáno 359 žádostí o akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení. (viz
http://www.msmt.cz/files/habilitace.htm)
hab.+ prof.
pouze hab.
pouze prof.
Celkem
řízení
řízení
řízení
220
51
29
doporučeno
300
28
8
23
nedoporučeno
59
3.2. Věcné údaje z jednání AK
Body „akreditace studijních programů“, „žádosti o prodloužení akreditace“, „akreditace oborů
habilitačního a jmenovacího řízení“ a „různé“ byly na programu všech zasedání AK v roce
2003 (viz http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2985).
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Z programu zasedání 01-03:
žádosti o akreditaci podle § 81 zákona o VŠ Vyšší odborné školy obchodní v Mladé
Boleslavi, SU Opava & VOŠ a hotelová škola Opava, TU Liberec & VOŠ a Jablonec nad
Nisou
akreditace NMgr. studijního programu Vysoké školy finanční a správní Praha
žádost o zřízení fakulty aplikovaných sociálních studií UHK v Hradci Králové
průběh správního řízení k omezení akreditace Mgr. programu „Právo a právní věda“ na
Právnické fakultě UP v Olomouci.
Závěry:
AK m.j. nesouhlasila s udělením akreditace Vyšší odborné škole obchodní v Mladé Boleslavi,
nesouhlasila ani se zřízením fakulty aplikovaných sociálních studií UHK v Hradci Králové,
souhlasila s udělením akreditace SU Opava & VOŠ a hotelová škola Opava a TU Liberec &
VOŠ Jablonec nad Nisou, dále souhlasila s akreditací NMgr. studijního programu Vysoké
školy finanční a správní Praha. AK se seznámila s argumenty rektorky UP Olomouc ve věci
správního řízení k omezení akreditace, přesto trvala na svém doporučení.
Z programu zasedání 02-03:
žádosti o udělení státního souhlasu: Vysoká škola krizového managementu a insolvence se
sídlem v Brně (s.r.o.), EUROPEON se sídlem v Českých Budějovicích (a.s.), Vysoká
škola ekonomiky a informatiky se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.)
žádost VVŠPV Vyškov a VA Brno o splynutí dvou fakult každé ze zmíněných univerzit.
Závěry:
AK mimo jiné nesouhlasila s udělením státního souhlasu Vysoké škole krizového
managementu a insolvence se sídlem v Brně (s.r.o.), Vysoké škole EUROPEON se sídlem
v Českých Budějovicích (a.s.), Vysoké škole ekonomiky a informatiky se sídlem v Českých
Budějovicích (s.r.o.); souhlasila s akreditací navazujícího magisterského studijního programu
pro Vysokou školu hotelovou v Praze, souhlasila se žádostí VVŠPV Vyškov a VA Brno o
splynutí dvou fakult každé ze zmíněných univerzit.
Z programu zasedání 03-03:
přijetí závěrů z institucionálního hodnocení a z hodnocení akreditovaných činností
vybraných soukromých vysokých škol (SVŠ, viz závěry), zahájení hodnocení dalších SVŠ
(viz bod 4.2 zprávy)
žádosti o státní souhlas Vysoké školy spediční a správní se sídlem v Přerově (s.r.o.) a
Institutu evropských a regionálních studií se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.).
Závěry:
AK mj. souhlasila s udělením státního souhlasu Institutu evropských a regionálních studií se
sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.). a nesouhlasila s udělením státního souhlasu Vysoké
škole Vysoké školy spediční a správní se sídlem v Přerově (s.r.o.).
Závěry institucionálního hodnocení Vysoké školy hotelové v Praze 8, s.r.o. a Bankovního
institutu vysoké školy, a.s. Praha (úplný text zpráv je uveden na
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=3071).
a) Závěry k BIVŠ Praha:
1) V oblasti řízení BIVŠ zvážit účelnost stávající struktury kateder a usilovat o jejich
homogennější profil, aby se mohly stát nástrojem zajišťování kvality výuky.
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2) Zvážit, jakou cestou vytvořit vhodné podmínky pro účast studentů na zajišťování chodu
školy. Zdokonalit zpětnou vazbu propracovanějším systémem studentských anket (měly
by se konat u každého předmětu v každém semestru).
3) Zvážit, nakolik je míra diverzifikace studijních programů a jejich oborů v souladu
s personálními zdroji.
4) V souladu s rozvojem školy a zvyšováním počtu studentů (zejména studujících
prezenční formu studia) zvyšovat podíl interních pedagogických pracovníků.
5) Vytvořit podmínky pro zavedení povinného studia dvou cizích jazyků.
6) Zdokonalit systém zajišťování kvality výuky (restrukturalizace kateder, kvalitnější
zpětná vazba).
b) Závěry k VŠH Praha:
1) V oblasti řízení VŠH zvážit účelnost stávající struktury některých kateder (zejména
katedry ekonomie a práva) a usilovat o jejich homogennější profil, aby se mohly stát
nástrojem zajišťování kvality výuky.
2) V souladu s rozvojem školy a zvyšováním počtu studentů (zejména studujících
prezenční formu studia) zvyšovat podíl interních pedagogických pracovníků.
3) Zdokonalit systém zajišťování kvality výuky (restrukturalizace kateder, kvalitnější
zpětná vazba), odstranit zjištěné nedostatky v oblasti výuky jazyků.
4) Zdokonalit zpětnou vazbu propracovanějším systémem studentských anket (měly by se
konat u každého předmětu po semestrech).
5) Naplnit strategický záměr získat další budovu a vytvořit tak odpovídající prostorové
zázemí pro knihovnu a studovnu. Rozšířit knihovní fondy v souvislosti s akreditací
navazujícího magisterského studia, zvýšit počet počítačů ve studovně a rozšířit přístup
studentů k Internetu.
Závěry hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy Karla Engliše v Brně, a.s.,
Evropského polytechnického institutu, s.r.o. Kunovice, Soukromé vysoké školy
ekonomických studií, s.r.o. Praha a Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.
Zprávy o hodnocení jmenovaných soukromých vysokých škol jsou vystaveny na
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=3070.
a) Závěry k VŠKE Brno:
1)AK zjistila na VŠKE závažné nedostatky při uskutečňování akreditovaného
studijního programu „Ekonomika a management“, navrhuje podle § 85, odst. 2, bod
a) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách omezení akreditace od akademického
roku 2004/2005.
Zdůvodnění: VŠKE v důsledku finanční krize neplní podmínky spojené s akreditací
jejího studijního programu. Nesplňuje ani minimální standardy vzhledem k tomu, že
nemá (s výjimkou doc. Zapletala) pedagogické pracovníky v hlavním pracovním
poměru. V důsledku toho nemůže VŠKE plnit podmínky akreditace ani v oblasti
publikační, tvůrčí a odborné činnosti. Finanční omezení vytvářejí i významné překážky
rozvoji materiálních podmínek studia, což se zatím projevilo zejména v podobě
naprosto nedostatečných knihovních fondů.
2) AK dále žádá předložení zprávy o změnách v personálním zajištění (škola má pouze
jednoho učitele v hlavním pracovním poměru) do konce října tohoto roku.
b) Závěry k EPI Kunovice:
Vzhledem ke zjištění nedostatků při uskutečňování akreditovaných činností na EPI
Kunovice, žádá AK ve smyslu par. 85, odst.1. zákona č. 111/1998 sb., o vysokých
školách zjednání nápravy:
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1) Okamžitě musí být ukončena praxe obcházení kombinované formy studia, kterou
EPI nemá akreditovanou, pomocí individuálních plánů studia.
2) EPI předloží do 31. 8. 2003 zprávu o době studia všech absolventů bakalářských
studijních programů, s dělením na absolventy irského bakalářského studijního
programu a VOŠ a s uvedením doby, za kterou bakalářské studijní programy na EPI
vystudovali (2, 3, 4, 5 semestrů).
3) Do zasedání státních zkušebních komisí musí EPI pravidelně zvát odborníky
jmenované AK a to v termínu nejméně 3 týdny před zasedáním státní zkušební komise.
4) Učební pomůcky musí být přepracovány do podoby respektující obecně zavedená
pravidla pro odborné učební texty (shoda obsahu s osnovou předmětu, rozsah a obsah
odpovídající náplni předmětu, citace, prameny. Po roce bude provedena kontrola.
c) Závěry k SVŠES Praha:
1) SVŠES v zásadě plní podmínky spojené s akreditací jejího studijního programu.
2) Závažnější problém vznikl v souvislosti se zavedením specializace „Podnikání
v EU“, která byla strukturou předmětů i přípravou státních bakalářských zkoušek
posunuta na úroveň oboru. Na tento problém upozornila účelová pracovní skupina a
vedení SVŠES zjednalo nápravu.
3) Část pomůcek pro kombinovanou formu studia neodpovídá svou povahou
požadavkům spojovaným s distančním studiem. AK žádá předložit pomůcky pro
kombinovanou formu studia za dva roky.
4) Je třeba zlepšit personální zabezpečení.
5) Tvůrčí a odborná činnost je dosud příliš orientována na pedagogickou práci. Je
třeba zintenzívnit publikační činnost interních pracovníků SVŠES.
(Na webu MŠMT je připojeno vyjádření rektora SVŠES ke zprávě.)
d) Závěry k VŠKV Karlovy Vary:
Vzhledem ke zjištění nedostatků při uskutečňování akreditovaných činností na VŠKV
Karlovy Vary, žádá AK ve smyslu par. 85, odst.1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách zjednání nápravy spočívající:
1) v personálním vybavení školy tak, aby základní nosné předměty byly zajištěny
interními učiteli v hlavním pracovním poměru.
2) ve vytvoření jasné vnitřní struktury vysoké školy.
3) ve vybavení knihovny alespoň tak, aby poskytovala studentům základní literaturu
ke studovaným předmětům.
Z programu zasedání 04-03:
žádost o státní souhlas Vysoké školy regionálního rozvoje a veřejné správy se sídlem
v Českých Budějovicích (s.r.o.)
žádost o státní souhlas Rašínovy vysoké školy se sídlem v Brně (s.r.o.)
žádost o státní souhlas Filmové akademie se sídlem v Písku (o.p.s.)
žádost o státní souhlas Vysoké školy regionálního rozvoje se sídlem v Praze (s.r.o.)
Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu Rašínově vysoké škole se sídlem v Brně (s.r.o.),
nesouhlasila s jeho udělením Vysoké škole regionálního rozvoje a veřejné správy se sídlem
v Českých Budějovicích (s.r.o.) a přerušila projednávání žádostí Filmové akademie v Písku
(o.p.s.) a Vysoké školy regionálního rozvoje se sídlem v Praze (s.r.o.).
Z programu zasedání 05-03:
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žádost o státní souhlas Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra se sídlem v Praze
(s.r.o.)
žádost o státní souhlas Vysoké školy ekonomické se sídlem ve Znojmě (s.r.o.)
žádost o státní souhlas Vysoké školy v Praze (o.p.s.)
žádost o státní souhlas Vysoké školy Visegrád se sídlem v Praze (s.r.o.)
žádosti o státní souhlas, jejichž projednávání bylo přerušeno na předchozím zasedání
žádost o rozdělení pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem na fakultu pedagogickou
a fakultu humanitní a přírodovědeckou
žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu pro UTB Zlín a IMS
Brno podle § 81 zákona o vysokých školách.
Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra
se sídlem v Praze (s.r.o.), Filmové akademii se sídlem v Písku (o.p.s.) a Vysoké škole
regionálního rozvoje se sídlem v Praze (s.r.o.), nesouhlasila s jeho udělením Vysoké škole
ekonomické se sídlem ve Znojmě (s.r.o.), Vysoké škole v Praze (o.p.s.), Vysoké škole
Visegrád se sídlem v Praze (s.r.o.). Dále nesouhlasila se žádostí o rozdělení pedagogické
fakulty UJEP v Ústí nad Labem a se žádostí o akreditaci navazujícího magisterského
studijního programu pro UTB Zlín a IMS Brno.
Z programu zasedání 06-03:
žádost o státní souhlas Newton College se sídlem v Brně, (a.s.)
přijetí závěrů z hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy obchodní v Praze a
Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství v Praze (viz bod 3.2. zprávy
„hodnocení soukromých vysokých škol“);
Závěry:
AK nesouhlasila s udělením státního souhlasu Newton College se sídlem v Brně, (a.s.).
K přijetí závěrů z hodnocení akreditovaných činností výše uvedených SVŠ viz bod 3.2.
Závěry z hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy obchodní v Praze, s.r.o. a Vysoké
školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství s.r.o. se sídlem v Praze
a) závěry k Vysoké škole obchodní v Praze:
1. VŠO plní podmínky spojené s akreditací jejího studijního programu.
2. AK doporučuje hledat cesty jak zlepšit výuku jazyků a vytvořit vhodnější podmínky pro
seminární výuku (seminární skupiny by měly mít do 20 studentů).
3. VŠO by rovněž měla hledat cestu ke zlepšení prostorových podmínek pro práci pedagogů.
b) závěry k Vysoké škole cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství v Praze
1. VŠCRHL v zásadě plní podmínky spojené s akreditací jejího studijního programu.
2. Svou velikostí i charakterem se však značně odlišuje od ostatních neuniverzitních
soukromých vysokých škol, což se nutně projevuje na omezeních týkajících se fungování
škol. Vzhledem ke způsobu personálnímu zajištění vysoké škola nemá vlastní tvůrčí
činnost.
3. V oblasti struktury studijního programu doporučuje účelová pracovní skupina
rovnoměrněji rozložit odborné předměty v průběhu studia a rozšířit výuku jazyků, výuka
dvou hlavních jazyků by měla procházet všemi třemi roky studia.
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Zasedání AK se v roce 2003, podobně jako v předchozích letech, pravidelně zúčastňovali
zástupci vedení MŠMT a zástupci Rady vysokých škol. Jednoho zasedání se rovněž
zúčastnil zástupce České konference rektorů.

4. Jednání pracovních skupin v roce 2003
4.1. Jednání stálých pracovních skupin
Stálé pracovní skupiny vykonávaly svou činnost podle přijatých způsobů jednání a scházely
se na pravidelných zasedáních.

4.2. Jednání účelových pracovních skupin AK
Účelová pracovní skupina ve složení prof. P. Stránský (předseda) a doc. T. Blažek, prof. J.
Mareš, doc. V. Válek, prof. St. Tůma a doc. P. Eliáš (na návrh rektora JU) ukončila evaluaci
oboru Radiologický asistent v programu Specializace ve zdravotnictví, který je uskutečňován
na ZSF JU v Českých Budějovicích, 1. dubna 2003. Závěr jednání je, že studijní obor
Radiologický asistent na bakalářské úrovni odpovídá trendům vzdělávací politiky Evropského
společenství a je žádoucí aby takovýto program byl na českých vysokých školách vyučován.
Na zasedání 01-03 AK doplnila složení účelových pracovních skupin pro hodnocení
Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze, Vysoké školy Karla Engliše v Brně,
Evropského polytechnického institutu v Kunovicích o Janu Stávkovou a Jaromíra Vebera.
Na zasedání 03-03 AK zahájila:
institucionální hodnocení Literární akademie, s.r.o. (Soukromé vysoké školy J.
Škvoreckého v Praze). Za tímto účelem sestavila účelovou pracovní skupinu ve složení:
Petr Kratochvíl - předseda, Alena Macurová, Petr Fiala (případní další členové budou
upřesněni v září).
hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, o.p.s. Za tímto účelem jmenovala Petra Fialu předsedou účelové pracovní skupiny,
další členové byli upřesněni v září.
hodnocení akreditovaných činností Středočeského vysokoškolského institutu, s.r.o.
Kladno. Za tímto účelem sestavila účelovou pracovní skupinu ve složení: Milan Sojka –
předseda, Jiří Havel, Leo Vodáček.
Na tomtéž zasedání AK jmenovala účelovou pracovní skupinu pro hodnocení akreditovaných
činností Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. a Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a
lázeňství, s.r.o. Praha ve složení: Milan Sojka - předseda, Jiří Havel, Marie Vitáková.
Na zasedání 04-03 AK:
souhlasila se složením účelové pracovní skupiny pro hodnocení akreditovaných činností
Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze: Petr Fiala - předseda,
Vladimíra Dvořáková, Bořivoj Hnízdo, Ladislav Rabušic, Maxmilián Strmiska, zástupce
pracovní skupiny pro NVŠ.
dále doplnila složení účelové pracovní skupiny pro institucionální hodnocení Literární
Akademie J. Škvoreckého v Praze: Petr Kratochvíl - předseda, Petr Fiala, Miloš
Horanský, Alena Macurová, Zuzana Jettmarová, zástupce pracovní skupiny pro NVŠ.
Do účelových pracovních skupin pro hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy
obchodní v Praze, o.p.s. a Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o.
Praha, jmenovaných v červnu, byl jako další člen jmenován zástupce pracovní skupiny
pro NVŠ.

5. Různé
Zahraniční aktivity AK
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Člen AK Pravoslav Stránský připravil zprávu pro zasedání NCFMEA (National Committee
on Foreign Medical Education and Accreditation) dne 13. března 2003 ve Washingtonu
v souvislosti s akreditací našich lékařských fakult v USA.
Místopředseda AK a tajemník AK se zúčastnili zasedání řídícího výboru CEEN (Central and
Eastern Europe Network), které se uskutečnilo ve dnech 1.-2. listopadu 2003 v Bukurešti.
Místopředseda AK spolu s tajemníkem se zúčastnili ve dnech 29.-30. září 2003 výročního
zasedání ENQA (European Network for Quality Assurance) v Budapešti.
Místopředseda AK se zúčastnil zasedání INQAAHE (International Network for Quality
Assurance Agencies in Higher Education) ve dnech 14.-17. dubna 2003, které se uskutečnilo
v Dublinu.
M. Sojka, P. Kratochvíl, P. Fiala a J. Uhlíř se zúčastnili semináře „Recognition and Credit
Systems in the Context of Lifelong Learning“ ve dnech 6.-7. 6. v Praze.
adresa AK na Internetu
Zprávy o činnosti AK, stejně jako další informace (zápisy ze zasedání AK, zprávy o
hodnocení fakult apod.) jsou zveřejněny na adrese:
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2417.
V redukované podobě jsou informace o AK v anglické verzi dostupné na adrese:
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2856.
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