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Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2005
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.

Sloţení AK a jejích pracovních skupin

Sloţení AK
Sloţení AK se v roce 2005 oproti
http://www.msmt.cz/files/htm/akrknz.htm).

předcházejícímu

roku

nezměnilo

(viz

Sloţení pracovních skupin AK
Počet stálých pracovních skupin AK zůstal v roce 2005 beze změn, stejně jako jejich názvy
(viz http://www.msmt.cz/files/htm/pracskupAK2.htm)
V roce 2005 se změnilo sloţení následujících stálých pracovních skupin (dále PS):
Pracovní skupina pro biologii a ekologii
v PS ukončil činnost doc. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc., PřF UK a byl nahrazen prof. RNDr.
Ivanem Horáčkem, CSc. z Př.F UK. (zasedání 01-05 v Pelhřimově, 1.-2.2.2005)
Pracovní skupina pro ekonomiku
v PS ukončil činnost: prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc., FSI, VŠE (zasedání 03-05 v Medlově,
7.-8.6.2005); do PS byli nově navrţení: prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc. z PEF ČZU Praha a prof.
Ing. Jindřich Soukup, CSc. z PF VŠE Praha (zasedání 01-05 v Pelhřimově, 1.-2.2.2005)
Pracovní skupina pro filozofii, teologii a religionistiku
v PS ukončil činnost: doc. ThDr. Martin Prudký, ETF UK (zasedání 05-05 v Pelhřimově, 25.26.10.2005)
Pracovní skupina pro geografii
v PS ukončil činnost: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., PřF MU v Brně (zasedání 05-05
v Pelhřimově, 25.-26.10.2005); do PS byl nově navrţen: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.,
PřF MU v Brně (zasedání 05-05 v Pelhřimově, 25.-26.10.2005)
Pracovní skupina pro geologii
v PS ukončil činnost: prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., PřF MU v Brně (zasedání 03-05
v Medlově, 7.-8.6.2005); do PS byl nově navrţen: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., PřF MU v
Brně (zasedání 03-05 v Medlově, 7.-8.6.2005)
Pracovní skupina pro historii
do PS byl nově navrţen: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historický ústav AV ČR
(zasedání 04-05 v Havlíčkově Brodě, 13.-14.9.2005)
Pracovní skupina pro chemii
v PS ukončil činnost: prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., FCHT VŠCHT v Praze (zasedání 03-05
v Medlově, 7.-8.6.2005); do PS byl nově navrţen: prof. Ing. Igor Schreiber, CSc., FCHI
VŠCHT v Praze (zasedání 03-05 v Medlově, 7.-8.6.2005)
Pracovní skupina pro lékařství a zdravotnictví:
do podskupiny zdravotnictví PS byl nově navrţen: Mgr. Petr Jirkovský z FNKV Praha
(zasedání 01-05 v Pelhřimově, 1.-2.2.2005)
Pracovní skupina pro matematiku a informatiku:
v PS ukončil činnost: prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., MFF UK v Praze (zasedání 04-05
v Havlíčkově Brodě, 13.-14.9.2005)

do PS byl nově navrţen: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
(zasedání 04-05 v Havlíčkově Brodě, 13.-14.9.2005)
Pracovní skupina pro právo a bezpečnostní obory:
v PS ukončil činnost: prof. JUDr.Josef Bejček, Csc.,PF MU v Brně (zasedání 05-05
v Pelhřimově, 25.-26.10.2005)
do PS byl nově navrţen: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., PF UK v Praze (zasedání 05-05
v Pelhřimově, 25.-26.10.2005)
Pracovní skupina pro sociální vědy:
do PS byl nově navrţen: Ing. Petr Vymětal, FMV VŠE v Praze (zasedání 05-05 v Pelhřimově,
25.-26.10.2005)
Pracovní skupina pro umění a uměnovědy:
do PS byl nově navrţen: doc. Stanislav Zippe, FA TU Liberec (zasedání 02-05 v Pelhřimově,
5.-6.4.2005)
Sloţení stálých pracovních skupin - zastoupení členů
Rok VŠ
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

146
171
171
166
172
176
177

AV ČR jiné
instituce
21
19
20
14
20
15
21
15
21
13
21
14
23
15

zahraniční
členové
9
6
5
6
6
5
5

3.

Zasedání AK v roce 2005

3.1.

Statistické údaje z jednání

Zasedání AK

místo

1. zasedání 1.-2.2
2. zasedání 5.-6.4.
3. zasedání 7.-8.6.
4. zasedání 13.-14.9.
5. zasedání 25.-26.10.
6. zasedání 29.-30.11.

Pelhřimov
Pelhřimov
Medlov
Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Litomyšl

celkem
186
205
205
208
206
211
220

Počet přítomných
členů AK
19
20
20
21
18
17

3.2. Ţádosti o udělení státního souhlasu
doporučené ţádosti viz:
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=101566&CAI=2432).
Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy bylo od přijetí zákona o vysokých školách
z roku 1998 do konce roku 2005 předloţeno celkem 102 ţádostí. Z těchto 8 poţadovalo vznik
univerzitní vysoké školy, ostatní ţadatelé usilovali o neuniverzitní vysokou školu. AK
v období 1999 aţ 2005 projednala 98 ţádosti, z nichţ 41 doporučila k udělení státního
souhlasu a k akreditaci poţadovaných studijních programů a 34 nedoporučila. V průběhu
projednávání stáhlo své ţádosti celkem 22 ţadatelů a 3 další ţádostí byly na konci roku 2005
v různém stupni projednávání; tj. projednávání pokračuje v roce 2006.

Projednané ţádosti v roce 2005:
V roce 2005 došly 4 ţádosti o udělení státního souhlasu, z toho AK 3 ţádosti doporučila:
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. (2. žádost)
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, s.r.o. (2. žádost)
a 1 ţádost nedoporučila:
Vysoká škola teologická Brno, o.p.s.
3.3. Akreditace studijních programů a oborů projednaných v roce 2005
(viz http://www.msmt.cz/files/ASP/vv/Jaza.asp)
ţádosti
obory doktorských SP obory magisterských/
obory bakalářských SP
navazujících
magisterských SP
VŠ
souhlas
nesouhlas souhlas
nesouhlas Souhlas
nesouhlas
3
5/58
0/5
79
20
akreditace 52
prodlouţ.
0
3/124
0/0
83
0
akreditace 98
rozšíření
5
1/52
1/0
77
13
akreditace 10
+návrh
omezení
0/1
1
akreditace 4
VOŠ &VŠ
10
0
podle §81
VŠ
&
ústavy AV
0
podle §81 50
+ u některých oborů AK současně s prodlouţením akreditace navrhla její omezení.
3.4. Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení
Bylo projednáno 34 ţádostí o akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení.
(viz http://www.msmt.cz/files/habilitace.htm)
hab. řízení
prof. řízení
Celkem
19
15
doporučeno
34
5
z toho na 4 roky 8
13
3
4
na 8 let
7
ostatní (na jinou 8
6
14
dobu)
0
0
nedoporučeno
0
3.5. Věcné údaje z jednání AK
Body „akreditace studijních programů“, „ţádosti o prodlouţení akreditace“, „akreditace oborů
habilitačního a jmenovacího řízení“ a „různé“ byly na programu všech zasedání AK v roce
2005 (viz http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2985).

4.

Hodnocení fakult a vysokých škol

4.1.

Hodnocení teologických fakult a MBTS Praha

Závěry a doporučení pro CMTF UP Olomouc
1. Zváţit zavedení dalších bakalářských oborů na základě společenské poptávky
2. Strukturovat magisterské studijní programy:
a) Učitelství pro ZŠ, obor Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ – v návaznosti
na změny ve struktuře studijních programů na PdF UP v Olomouci.
b) Katolická teologie dvouoborová – tak, aby byla moţná kombinace s dalšími obory na
UP v Olomouci.
c) Křesťanská výchova – analogicky jako má KTF UK v Praze.
3. Uvaţovat o zavedení navazujících magisterských oborů, jednak ke stávajícím
bakalářským, ale i pro uchazeče z jiných fakult.
4. Pro obory s pedagogicko-psychologickým zaměřením se doporučuje:
a) zlepšit personální obsazení Katedry křesťanské výchovy interními kvalifikovanými
pracovníky v produktivním věku;
b) zlepšit spolupráci v rámci UP v Olomouci při zajišťování výuky pedagogickopsychologických disciplin, zejména zajistit garanci výuky psychologie habilitovaným
pracovníkem;
c) zvýšit vědeckou aktivitu interních pracovníků, zlepšit publikační aktivitu v
renomovaných odborných časopisech.
5. Kontrola personální situace po 2 letech.
Závěry a doporučení pro ETF UK Praha
1. Uvaţovat o zavedení magisterských studijních programů pro bakalářské obory.
2. Uvaţovat o strukturování dvouoborové Evangelické teologie tak, aby bylo moţné
kombinovat ji s dalšími obory pěstovanými na UK.
3. Uvaţovat o sloučení oborů v doktorském studijním programu Teologie, jehoţ přílišná
diverzita nepůsobí vzhledem k celkovému personálnímu zajištění věrohodně.
4. Kontrola personální situace po 2 letech.
Závěry a doporučení pro HTF UK Praha
1. Fakulta je velmi diverzifikovaná a zájem uchazečů o studium není zásadně motivován
teologickými obory. Situace patrně vyţaduje zásadní koncepční změnu.
2. Pro obory učitelství a psychosociální studia se doporučuje:
a) zlepšit personální obsazení Katedry učitelství a náboţenské pedagogiky interním
habilitovaným pedagogem v produktivním věku;
b) zlepšit personální obsazení Katedry psychosociálních věd a speciální etiky
interními kvalifikovanými pracovníky v produktivním věku a omezit spolupráci
s externisty jen na speciální témata;
c) upravit poţadavky ke státní zkoušce z pedagogiky a psychologie, aby odpovídaly
standardním poţadavkům na učitelství pro střední školy (rozsah předmětů,
nejnovější literatura)
d) upravit poţadavky ke státní zkoušce z psychosociálních oborů (zařadit otázky ze
sociální psychologie, nejnovější literatura);
e) zvýšit vědeckou aktivitu interních pracovníků, zlepšit publikační aktivitu v
renomovaných odborných časopisech;
f) připravit k akreditaci novou verzi strukturovaného studia psychosociálních oborů
v kombinaci s husitskou a pravoslavnou teologií.
3. Kontrola po 2 letech.

Závěry a doporučení pro KTF UK Praha
1.
Fakulta musí soustředit své snahy na posílení teologických
disciplín ve všech ohledech. Uměnovědné rozšíření asi není v tomto směru nejšťastnější
cestou.
2. V oboru Náboţenské nauky se doporučuje:
a) zlepšit personální obsazení Katedry pastorálních oborů interními kvalifikovanými
pracovníky v produktivním věku a omezit spolupráci s externisty jen na speciální
témata;
b) zlepšit spolupráci v rámci UK v Praze tak, aby výuku v předmětech, které jsou
klíčové pro získání pedagogické způsobilosti, zajišťoval docent pedagogiky a
docent psychologie;
c) zvýšit vědeckou aktivitu interních pracovníků, zlepšit publikační aktivitu v
renomovaných odborných časopisech;
3. Kontrola personální situace po 2 letech.
Závěry a doporučení pro TF JU České Budějovice
1.
Je naprosto nezbytné zásadně
povznést teologické disciplíny, zejména zlepšit kvalifikační strukturu akademických
pracovníků.
2. Pro pedagogické obory se doporučuje:
a) zlepšit personální obsazení Katedry pedagogiky interním habilitovaným
pedagogem v produktivním věku a zlepšit kvalifikační strukturu dalších
pracovníků katedry
b) zlepšit personální obsazení Katedry psychologie a sociologie interními
kvalifikovanými pracovníky v produktivním věku;
c) pokračovat při zajišťování výuky ve spolupráci s dalšími fakultami JU v Českých
Budějovicích, zejména s Pedagogickou fakultou;
d) zvýšit vědeckou aktivitu interních pracovníků, zlepšit publikační aktivitu v
renomovaných odborných časopisech.
3. Kontrola personální situace po 2 letech.
Závěry a doporučení pro MBTS Praha
1.
Respektovat českou legislativu – vést akademické pracovníky k vyuţívání
udělených oprávnění konat habilitační a profesorské řízení, nejlépe na HTF UK v Praze.
2. Kontrola personální situace po 2 letech.
4.2.

Závěry z hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy ekonomie a
managementu, s.r.o., Ústí nad Labem

Závěry: AK konstatuje, ţe dosavadní realizace akreditovaných činností je uspokojivá a
provedené dílčí změny v roce 2004 a 2005 jsou oprávněné a směřují k dalšímu zkvalitnění
práce Vysoké školy ekonomie a managementu, s.r.o., Ústí nad Labem (dále jen „VŠEM“).
Řídící systém a dosavadní zajištění činnosti VŠEM dávají dobré předpoklady pro rozvoj
pedagogické i tvůrčí a výzkumné práce. AK doporučuje:
1) posílit pedagogickou i tvůrčí a výzkumnou práci vlastními kmenovými pracovníky
v základním pracovním poměru,
2) zvětšit dosavadní moţnosti osobních kontaktů pedagogů klíčových či náročných
předmětů se studenty, zejména pak pro případy jejich nároků na konzultace v

3)

4)
5)
6)
4.3.

případech, ţe forma komunikace na Internetu se ukazuje jako méně účinná (např.
matematika, statistika, makro a mikroekonomie),
další prohloubení, resp. urychlení dosud rozpracovaných uţitečných kontaktů
s relevantními zahraničními partnery (např. Erasmus University Charter), a to
s cílem dalšího zapojení do mezinárodních programů EU a přípravě části výuky
v anglickém jazyce,
zlepšit spolehlivost fungování komunikační sítě se studenty ( redukce občasných
výpadků serveru),
zvýšit počty vypsaných termínů pro zkoušky studentů,
systematicky zlepšovat kvalitu a operativnost spolupráce studijního oddělení se
studenty.
Závěry z hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl,

s.r.o.
Závěry: AK konstatuje, ţe Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o.
(dále jen „IRKT“) potvrdil svou dosavadní činností původní ideu a záměr činnosti jako
vysoké školy na standardní úrovni a kvalitě, která je akceptována odbornou praxí v rámci
širokého spektra oboru restaurování a obecně ochrany kulturního dědictví, a ţe skýtá s přihlédnutím k naznačeným doporučením - záruku dalšího rozvoje a prohlubování této
kvality. AK doporučuje:
1) Prodlouţení akreditace bakalářského studijního programu „Výtvarná umění“ se
studijními obory „Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů“,
„Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita“, „Restaurování a konzervace
papíru, kniţní vazby a dokumentů“, „Restaurování a konzervace uměleckých děl na
papíru a souvisejících materiálů“ na dobu platnosti akreditace 4 roky. Forma studia je
prezenční, standardní doba studia 4 roky.
2) Aby pedagogové školy snahu o získání habilitací nejen deklarovali, ale aby vskutku ti,
kteří pro to mají předpoklady, tak učinili a škola, aby v lhůtě do června 2007
předloţila kontrolní zprávu o své kvalifikační skladbě.
3) Přijímací zkoušky zohledňují stejným dílem 3 sloţky, a to výtvarné nadání, znalosti
chemie a znalosti dějin výtvarného umění. Podle AK by bylo ţádoucí tuto praxi
přehodnotit ve smyslu poloţení podstatnějšího akcentu na první jmenovanou, tj.
talentovou sloţku.
4) Přestoţe IRKT evidentně vyvíjí trvalé úsilí o ekonomické zajištění svého chodu,
vzhledem k finanční náročnosti tohoto studia i zájmu Univerzity Pardubice AK
podporuje začlenění IRKT jako nové fakulty do této veřejné vysoké školy. Vysoká
úroveň chemických oborů na škole v Pardubicích by byla posílením pro tento studijní
program, naopak pro Univerzitu Pardubice by rozšíření o umělecko-humanitní učiliště
mohlo znamenat obohacení vlastního profilu o atraktivní obory. V případě, ţe dojde
k transformaci IRKT na fakultu Univerzity Pardubice, AK doporučuje, aby Univerzita
Pardubice věnovala pozornost naplňování doporučení AK.
4.4.

Závěry z hodnocení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
v oblasti ekonomie

Závěry:
1. Na vysokých školách a fakultách v oblasti habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem v ekonomických oborech jsou plně respektovány poţadavky zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. VR vysokých
škol i jednotlivých fakult jsou dostatečně reprezentativní a schopné odborně posoudit
úroveň habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech.

2. Komise schválené VR fakult jsou převáţně vysoce reprezentativní a zaručují vysokou
náročnost odborného posouzení předloţených návrhů. Jen v několika málo případech se
komise plně nezhostily svého úkolu a doporučily VR nekvalitní návrhy. Je tomu zpravidla
tam, kde nejsou jednoznačně vymezena kritéria posuzování ţádostí a je vytvořen prostor
pro kompenzace v jednotlivých oblastech hodnocení. V některých případech komise příliš
benevolentně posoudila publikační činnost a mezi monografie a vědecké články nechala
započítat méně kvalitní publikace. Jednalo se zpravidla o návrhy, u nichţ byla obecně
publikační činnost málo kvalitní. AK zjistila tyto problémy zejména na Ekonomickosprávní fakultě MU v Brně, Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a na Ekonomické
fakultě VŠB-TU Ostrava.
Doporučení:
1. Na základě provedeného hodnocení AK doporučuje ponechat všechny akreditace
habilitačních a profesorských jmenovacích řízení na ekonomických fakultách a oborech
v platnosti.
2. Vedení vysokých škol a ekonomických fakult by měla vytvářet náročné podmínky pro
vědeckovýzkumnou práci, které by motivovaly pracovníky k publikování v odborných
časopisech s impakt faktorem (IF), čímţ by se obecně zlepšily podmínky pro zvýšení
počtu citací.
3. Na všech ekonomických fakultách by měla být pouţívána náročná hodnocení
habilitačních řízení, která by byla jasně specifikována, vyuţívala minimálních hodnot
v jednotlivých relevantních oblastech a nepřipouštěla mezi nimi kompenzace. Publikační
činnost by měla obsahovat pouze vědeckovýzkumné a odborné publikace, nikoli recenze a
popularizační články. Jejich definice by měly být důsledně dodrţovány, aby nedocházelo
k záměně méně kvalitních publikací za kvalitnější. Povinně sledovaným ukazatelem by
měl být citační index. U profesorských jmenovacích řízení je třeba povinně vykazovat
počet vychovaných doktorandů.
4. Pro posuzování kvality publikační činnosti doporučuje AK vyuţívat seznamy vědeckých a
odborných časopisů pouţívané při hodnocení výzkumných záměrů, projektů GA ČR.
4.5.

Závěry z hodnocení doktorských studijních programů a oborů habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem v oblasti biologie a ekologie

A) Obecné závěry a doporučení
1) AK s uspokojením konstatuje, ţe v hodnocených oborech vzrůstá kvalita vědecké práce i
pedagogické činnosti a zlepšuje se vybavení škol. Rovněţ velmi příznivě se projevuje
spolupráce mezi školami a pracovišti AV ČR. Poţadavky na habilitační a profesorská
řízení se postupně zvyšují. Celkově jednoznačně pozitivní vývoj je však nerovnoměrný a
mezi školami i jejich částmi jsou velké rozdíly.
2) AK doporučuje pro hodnocené doktorské studijní programy definovat kritéria, která
jednoznačně odpovídají světové úrovni. AK rovněţ doporučuje najít formu poskytování
stipendia ve 4. roce doktorského studia.
3) AK doporučuje MŠMT zváţit navýšení koeficientu náročnosti při financování studia v
biologických a ekologických oborech, a to jiţ na úrovni bakalářských programů.
4) AK doporučuje i nadále podporovat zapojení pracovníků AV ČR do výuky na vysokých
školách. Pozornost by měla být věnována rovněţ příjímání zahraničních doktorandů a
zejména postdoktorských stáţistů, které naráţí na velké překáţky administrativní i
finanční. Ve vyuţití nadaných studentů z jiných zemí ČR ve srovnání s vyspělými zeměmi
velmi zaostává.
5) Pro ţádosti o akreditaci doktorských studií v biologických a ekologických oborech se
doporučuje dodrţování těchto zásad:
(a) Školiteli doktorandů mohou být jen lidé vědecky produktivní, kteří svými granty

zajistí náklady na vědeckou práci doktoranda a uvedou ho do mezinárodní vědecké
komunity. Docenti a profesoři, kteří po dobu pěti let nepublikují na dostatečné úrovni
(v průměru jednu publikaci ročně v předním časopise oboru) nemohou být uváděni
jako školitelé.
(b) Jeden školitel by současně neměl vést více neţ 5 doktorandů.
(c) Škola by měla zváţit, zda bude moci doktoranda finančně zajistit, aţ skončí jeho nárok
na stipendium z MŠMT.
(d) Participace studentů na výuce můţe být jen v rozsahu, který neohrozí jejich vědeckou
práci, tato činnost musí naopak prohloubit znalosti a dovednosti studenta.
(e) Student by se měl v průběhu studia podrobit nejvýše pěti povinným zkouškám.
(f) Podmínkou ukončení studia musí být kromě poţadavků daných zákonem nejméně
jedna publikace vyšlá nebo přijatá do tisku v renomovaném časopise (IF dle oboru
nejméně 0,5 aţ 2,0). V případě více autorů musí být podíl studenta jasně definován.
(g) Preferuje se disertace v angličtině, která se kromě úvodu s rozborem problematiky a
závěru, sestává z kopií publikací a rukopisů.
6) Pro realizaci habilitačních a profesorských řízení se doporučuje: (a) Poţadovat pro
habilitace nejméně tříletou a pro profesuru čtyřletou soustavnou pedagogickou činnost. (b)
Poţadovat soustavnou vědeckou práci s výstupy (včetně knih a patentů), které jsou
totoţné a nebo srovnatelné s 15 (pro habilitaci) či 30 (pro profesuru) publikacemi
v předních mezinárodních časopisech daného oboru.
B) Doporučení pro jednotlivé fakulty
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnicko-environmentální
1) V rámci ČZU Praha diferencovat poţadavky na doktorská studia a habilitační a
profesorská řízení podle oborů, ve všech oborech by však měl být jednoznačný poţadavek
na kvalitní vědecké publikace.
2) V zájmu zkvalitnění studia po stránce obsahové i finanční sníţit příjímání doktorandů
obou hodnocených oborů asi na polovinu úrovně v roce 2005. Vybírat školitele s velmi
dobrou publikační činností a to i mezi nehabilitovanými pracovníky (včetně externistů).
Pro zdárné ukončení doktorského studia poţadovat publikaci v renomovaném časopise s
IF. Podmínkou ukončení musí být dobrá znalost angličtiny - zváţit, zda je vhodné
vyţadovat povinnou zkoušku z dalšího jazyka.
3) Pokud se podaří splnit tato doporučení, bude pro fakultu výhodné poţádat o prodlouţení
akreditace doktorských studií současně se ţádostí o prodlouţení akreditace habilitačních a
profesorských řízení v oboru Ekologie. Pravidla těchto řízení by měla být přepracována
v souladu s poţadavkem na zvýšení kvality.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta
Na základě provedeného hodnocení lze poţádat o prodlouţení platnosti akreditace
doktorských studií všech hodnocených oborů, habilitačního řízení v oboru Fyziologie
ţivočichů a habilitačního a profesorského řízení v oborech Botanika a Ekologie.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
1) Sníţit počet přijímaných doktorandů, aby bylo moţno zajistit jejich výchovu publikujícími
školiteli.
2) Prohloubit spolupráci s těmi ústavy AV ČR, ve kterých je výchova doktorandů na dobré
úrovni a které mohou zajistit studentům finanční podporu a kvalitní zahraniční stáţe.
3) Klást důraz na publikace v časopisech s vyšším IF a nesnaţit se o zaloţení řady anglicky
psaných monografií vydávaných fakultou. Zvýšit nároky na znalost angličtiny a umoţnit
mladým učitelům dlouhodobé zahraniční stáţe.

4)

V případě splnění těchto doporučení bude pro fakultu výhodné ţádat o prodlouţení
akreditace doktorského studia současně s prodlouţením akreditace habilitačního řízení.

Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta
Pozn.: Přírodovědecká fakulta MU Brno doplní podklady doktorského studijního
programu Antropologie a příslušného oboru habilitačního a jmenovacího řízení pro
hodnocení, které budou posouzeny i PS AK pro sociologii.
1) Na základě provedeného hodnocení můţe MU Brno poţádat o prodlouţení akreditace
doktorského studia oboru Mikrobiologie a akreditace habilitačních a profesorských řízení
oborů Biofyzika a Molekulární biologie a genetika.
2) Pro příští re-akreditace doktorských studií se doporučuje zváţit spojení oborů Imunologie
a Fyziologie ţivočichů a začlenění oboru Hydrobiologie do oboru Ekologie.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta
1) Doktorské studium je třeba organizovat v duchu vědecké výchovy s důrazem na vlastní
vědeckou práci. Je nutné zvýšit poţadavky na publikační výstupy a brát ohled na specifika
studijních oborů.
2) Pro obor Krajinná a aplikovaná ekologie se doporučuje omezit počet přijímaných
doktorandů asi na polovinu úrovně roku 2005 a soustředit se na zvýšení kvality. Zajistit,
aby doktorandy vedli pracovníci, kteří sami publikují v renomovaných časopisech.
3) MZLU Brno můţe poţádat, aby s odvoláním na proběhlé hodnocení byla prodlouţena
akreditace doktorského studia v oboru Molekulární biologie a genetika ţivočichů a
habilitačních a profesorských řízení v oborech Fyziologie rostlin a Genetika ţivočichů.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnicko-dřevařská fakulta
1) Doporučuje se učinit kroky k nápravě nedostatků v zajištění doktorského studia. Omezit
příjem doktorandů asi na polovinu současné úrovně, aby bylo moţné všem zajistit kvalitní
školitele. Je nutné zvýšit poţadavky na publikační výstupy.
2) Je v zájmu fakulty, aby kritéria poţadovaná pro biologické a ekologické obory byla
uplatněna i v oborech příbuzných.
1)

2)

3)

4)

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Na základě provedeného hodnocení můţe UK Praha poţádat o prodlouţení akreditací pro
habilitační a profesorská řízení v oborech Anatomie a fyziologie rostlin, Genetika,
molekulární biologie a virologie, Imunologie, Parazitologie, Fyziologie ţivočichů a
Zoologie. Při této příleţitosti pokud moţno sjednotit názvy oborů habilitačních a
profesorských řízení a oborů doktorského studia.
Zváţit, zda přijímané počty studentů do doktorského studia odpovídají kapacitě fakulty a
zajistit, aby všichni studenti končili s publikacemi v renomovaných časopisech.
Poţadavek 3 publikací v časopisech s IF, jak je vyţadováno pro obor Teoretická a
evoluční biologie, se doporučuje sníţit, protoţe můţe vést ke snahám rozdělit větší
souborné práce na několik menších.
Pokud bude pro obor Antropologie a genetika člověka podávána ţádost o re-akreditaci
profesorského řízení, předloţit rovněţ úplný seznam absolventů doktorského studia za
posledních 5 let a jejich publikací vzniklých v souvislosti s doktorským studiem.
Zváţit spojení personálně málo zajištěných oborů Ekologie a Hydrobiologie s jinými
obory, a to nejpozději k předpokládanému termínu re-akreditace habilitačního a
profesorského řízení oboru ekologie.
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
AK navrhuje podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách omezení akreditace u
doktorského studijního programu Antropologie pro studijní obor Antropologie.

Zdůvodnění: Doktorský studijní program není koncipován jako vědecká výchova, ale jako
doplňující antropologické vzdělání. Není opřen o školitele (příp. školitele specialisty),
kteří zajišťují publikační výstupy absolventů v zahraničních časopisech.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
1) V zájmu kvalitní vědecké výchovy doporučit omezení počtu doktorandů na školitele a
informovat zájemce ze strany studentů o náročnosti studia.
2) Pro obor zoologie je nutné získat nové, publikačně zdatné docenty.
3) Na základě proběhlého hodnocení můţe UP Olomouc poţádat o prodlouţení habilitačního
a profesorského řízení v oboru Botanika.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické
technologie
VŠCHT Praha můţe poţádat o prodlouţení akreditace na základě nyní předloţených
podkladů, je však třeba upřesnit, kteří z kmenových pracovníků se budou habilitovat do
roku 2009.
Závěry z hodnocení fakult humanitních a sociálních věd a studií a Fakulty
filozofické ZU v Plzni

4.6.

Závěry a doporučení k jednotlivým hodnoceným fakultám:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
1) Sníţit počet úvazků na částečný pracovní poměr.
2) Sníţit počet nabízených volitelných kurzů.
3) Sníţit pedagogické zatíţení doktorandů (aby nepřednášeli celé kurzy) .
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
1) Vytvářet podmínky pro učitele pro zvyšování kvalifikace (studijní volno apod.), případně
sníţit administrativní zátěţ učitelů. Bylo by vhodné sníţit i počet externích učitelů.
2) Provést analýzu, jak dalece jsou studenti úspěšní v navazujících magisterských
programech na jiných fakultách, dále analyzovat příčiny velkého mnoţství studentů, kteří
studium neukončí, případně přecházejí do jiných forem bakalářského studia.
3) Zúţit nabídku volitelných předmětů. Lze také doporučit přechod na ECTS kredity.
1)
2)
3)
4)

1)

2)

3)
4)
5)

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií
Zváţit mnoţství přijímaných doktorandů tak, aby školitelé měli čas a moţnost s nimi
systematicky pracovat.
Po dvou letech podat zprávu o kvalifikačním růstu na katedrách sociální politiky a sociální
práce, mediálních studií, ţurnalistiky a psychologie.
Zváţit – s ohledem na specifika oborů - mnoţství externích vyučujících.
Připravit k akreditaci ţádost o habilitační a profesorské řízení v oboru vývojová
psychologie.
Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií
Zaměřit se zejména na zlepšení personální situace z hlediska dlouhodobější perspektivy,
vytvářet prostor pro vědeckou práci a vědecký růst pracovníků mladší a střední generace,
pro další zapojení do externí doktorské výchovy, pro přípravu na habilitace.
Dále posilovat zapojení do vědecko výzkumných grantů, při přijímání nových pracovníků
se orientovat na uchazeče s vědeckou kvalifikací, s docenturou nebo profesurou
v produktivním věku.
Strukturovat dosud nestrukturované studium.
Ve vztahu se studenty zlepšit komunikaci (studijní oddělení), doladit elektronický systém.
Po roce podat zprávu, jak fakulta vyřešila otázku garanta v oboru sociologie a sociální

antropologie spolu s přehledem personálního zabezpečení oboru.
Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta
1) Posílit zejména jazykové katedry z hlediska kvalifikačního, promýšlet další moţnosti
rozvoje oborů patřících na filosofickou fakultu.
2) Dále rozvíjet a prohloubit vědecké aktivity, vyrovnávat úroveň jednotlivých pracovišť jak
z hlediska personálního zabezpečení, publikační činnosti a účasti na vědeckovýzkumných
záměrech.
4.7.

Hodnocení zahájená v roce 2005 a pokračující v roce 2006

Vysoká škola aplikovaného práva Praha (zahájeno v červnu 2005)
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně a Farmaceutická fakulta UK Praha (zahájeno
v prosinci 2005)
Učitelské studijní programy na uměleckých vysokých školách (zahájeno v prosinci 2005)
Habilitační a jmenovací řízení na Filozofické fakultě UP Olomouc (zahájeno v září 2005)

5.

Programy jednotlivých zasedání AK v roce 2005

5.1.

Z programu zasedání 01-05:
Závěr hodnocení teologických fakult a MBTS Praha (viz kap. 4.1.)
Ţádost o státní souhlas Soukromá vysoké školy ekonomické Znojmo
Ţádost o akreditaci bakalářského programu Vyšší zdravotnické školy J. Podsedníka
Brno
Rozšíření akreditace z PdF UJEP Ústí nad Labem na UJEP a 2 vysokoškolské ústavy
Ţádost o akreditaci podle §81 zákona o VŠ UJEP v Ústí nad Labem, PdF & SPŠ a
VOŠ Chomutov

Ţádost o státní souhlas soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo, s.r.o.
Závěr:
1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ se
studijními obory „Účetnictví a finanční řízení podniku“ a „Management a marketing“ pro
Soukromou vysokou školu ekonomickou Znojmo, s.r.o. na dobu 4 let. Forma studia je
prezenční, standardní doba studia 3 roky.
2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pro
vysokou školu ekonomickou Znojmo, s.r.o.
Ţádost o akreditaci bakalářského programu Vyšší zdravotnické školy J. Podsedníka
Brno
Závěr:
AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ošetřovatelství“ se studijními
obory „Všeobecná sestra“ a „Porodní asistentka“ pro Vyšší zdravotnickou školu J.
Podsedníka v Brně.
Zdůvodnění:
Personální zajištění navrhovaného programu je nedostatečné, nesplňuje minimální standardy
AK co do zajištění přednášek profesory a docenty.
Rozšíření akreditace z PdF UJEP Ústí nad Labem na UJEP a 2 vysokoškolské ústavy:
a)Ústav přírodních věd, b) Ústav humanitních studií
Závěr:

1) AK souhlasí s rozšířením akreditace na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na
Ústav humanitních studií a Ústav přírodních věd pouze u vybraných neučitelských studijních
programů a oborů.
2) AK nesouhlasí s rozšířením akreditace učitelských oborů, protoţe toto řešení by znamenalo
další oslabení personálního zajištění a vědecko-výzkumného potenciálu Pedagogické fakulty
Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
5.2.

Z programu zasedání 02-05
Ţádost o zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové
Ţádost o udělení státního souhlasu Vysoké škole teologické Brno, o.p.s.
Ţádost o zřízení Fakulty biomedicínského inţenýrství ČVUT Praha
Ţádost akreditaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vyšší odborné školy
potravinářské Kroměříţ

Ţádost o zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové
Závěry:
1) AK souhlasí se zřízením Fakulty humanitních studií v rámci Univerzity Hradec Králové.
2) AK souhlasí s akreditací studijních programů a jejich oborů pro novou fakultu
3) AK souhlasí s akreditací habilitačního řízení v oboru „Historické vědy se zaměřením na
české a československé dějiny“ pro novou fakultu na dobu původní platnosti akreditace pro
Pedagogickou fakultu.
Ţádost o státní souhlas Vysoké školy teologické Brno, o.p.s.
Závěr:
1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Teologie“ se studijním
oborem „Křesťanská výchova“ pro Vysokou školu teologickou sv. Petra a Pavla v Brně, o.p.s.
2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pro
Vysokou školu teologickou sv. Petra a Pavla v Brně, o.p.s.
Zdůvodnění:
Skladba studijního programu a profil absolventa neodpovídají předpokládanému uplatnění
absolventů. Koncepce některých předmětů (např. dogmatická teologie, katechetika) je
neujasněná po stránce formální i obsahové. Předloţené pomůcky pro distanční část
kombinované formy studia nejsou vyhovující. Personální zajištění je nedostatečné jak
kvantitativně tak kvalitativně.
Ţádost o zřízení Fakulty biomedicínského inţenýrství ČVUT Praha
Závěry:
1) AK souhlasí se zřízením Fakulty biomedicínského inţenýrství v rámci Českého vysokého
učení technického v Praze.
2) AK souhlasí s uskutečňováním akreditovaného studijního programu na nové fakultě
Ţádost Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vyšší odborné školy potravinářské a Střední
odborné školy mlékárenské Kroměříţ o společnou akreditaci
Závěr:
AK souhlasí s rozšířením akreditace bakalářského studijního programu „Chemie a
technologie potravin“ se studijním oborem „Chemie a technologie potravin“, který je
uskutečňován Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na Vyšší odbornou
školu potravinářskou a Střední odbornou školu mlékárenskou Kroměříţ podle § 81 zákona o

vysokých školách na dobu platnosti akreditace tohoto programu pro univerzitu. Forma studia
je prezenční, standardní doba studia 3 roky.
5.3.

Z programu zasedání 03-05
Závěry z hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy ekonomie a
managementu, s.r.o., Ústí nad Labem (viz kap. 4.2.)
Ţádost o státní souhlas Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
Společná ţádost Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových
studií Brno o akreditaci podle § 81 zákona o vysokých školách
Ţádost o stanovisko ke zřízení Fakulty aplikované informatiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně
Závěry z hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl,
s.r.o. (viz kap. 4.3.)
Ţádost o stanovisko ke zřízení Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Ţádost o stanovisko ke zřízení Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
Společná ţádost Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty, a
VOŠ pedagogické a sociální a SPŠ Kroměříţ o akreditaci podle § 81 zákona o
vysokých školách

Ţádost o státní souhlas Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ekonomika a
management“ se studijními obory „Podniková ekonomika a management“,
„Management a ekonomika ve veřejném sektoru“, „Podnikové informační systémy“ se
standardní dobou studia 3 roky, forma studia je prezenční, pro Moravskou vysokou
školu Olomouc, o.p.s.
2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola
pro Moravskou vysokou školu Olomouc, o.p.s.
Společná ţádost Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií Brno
o akreditaci
Závěr:
AK po diskusi s představiteli Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu
mezioborových studií Brno doporučuje projednávání ţádosti přerušit a doplnit tak, aby:
(1) pojetí oboru odpovídalo profilu absolventa a očekávání vůči magisterskému
navazujícímu studiu,
(2) klíčové předměty svou koncepcí odpovídaly magisterskému stupni – zejména
seznam literatury a témata státních závěrečných zkoušek, (není jasné, jestli
magisterský stupeň bakalářskou úroveň rozvíjí nebo prohlubuje), chybí praxe pod
supervizí,
(3) došlo k posílení výuky pedagogy publikujícími relevantní texty v oboru a vyjasnily
se personální garance,
(4) ţádost také obsahovala kritéria hodnocení a metodické pokyny pro vypracování
diplomových prací.
Ţádost o stanovisko ke zřízení Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně
Závěry:1) AK souhlasí se zřízením Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně.
2) AK souhlasí s akreditací studijních programů a jejich oborů pro novou fakultu
3) AK souhlasí s akreditací habilitačního a profesorského řízení v pro novou fakultu

Ţádost o stanovisko ke zřízení Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Závěry: 1) AK souhlasí se zřízením Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
2) AK souhlasí s akreditací studijních programů a jejich oborů pro novou fakultu
Ţádost o stanovisko ke zřízení Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích
Závěry:1) AK souhlasí se zřízením Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích
2) AK souhlasí s akreditací studijních programů a jejich oborů pro novou fakultu
3) AK souhlasí s akreditací habilitačního a profesorského řízení v pro novou fakultu
Společná ţádost Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty, a VOŠ
pedagogické a sociální a SPŠ Kroměříţ o akreditaci
Závěr: AK souhlasí s rozšířením akreditace bakalářského studijního programu „Speciální
pedagogika“ o studijní obor „Speciální pedagogika“, který bude společně uskutečňován
Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odbornou školu
pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříţ podle § 81 zákona o
vysokých školách na dobu platnosti akreditace 4 roky. Forma studia je prezenční, standardní
doba studia 3 roky.
5.4.

Z programu zasedání 04-05
Závěry z hodnocení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oblasti ekonomie (viz kap. 4.4.)
Ţádost o stanovisko ke zřízení Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ţádost o udělení státního souhlasu Vysoké škole obchodní a hotelové Brno,
s.r.o.

Ţádost o stanovisko ke zřízení Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
1) AK souhlasí se zřízením Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem.
2) AK souhlasí s akreditací studijních programů a jejich oborů pro novou fakultu
3) AK souhlasí s akreditací studijního programu pro novou fakultu a Střední
průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu Chomutov podle § 81 zákona o
vysokých školách
Ţádost o udělení státního souhlasu Vysoké škole obchodní a hotelové Brno, s.r.o.
Závěry:
1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Gastronomie,
hotelnictví a turismus“ se studijními obory „Management a hotelnictví“,
„Management cestovního ruchu“ se standardní dobou studia 3 roky, forma
studia je prezenční, pro Vysokou školu obchodní a hotelovou Brno, s.r.o., na
čtyři roky.
2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola
pro Vysokou školu obchodní a hotelovou Brno, s.r.o.
5.5.

Z programu zasedání 05-05
Závěry z hodnocení doktorských studijních programů a oborů habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem v oblasti biologie a ekologie (viz kap.
4.5.)

Závěry z hodnocení fakult humanitních a sociálních věd a studií a Fakulty
filozofické ZU v Plzni (viz kap. 4.6.)
Ţádost o akreditaci magisterského studijního programu pro ŠKODA AUTO
a.s. vysoká škola Mladá Boleslav
Ţádost o akreditaci magisterského studijního programu pro Vysokou školu
Karlovy Vary, o.p.s.
Ţádost o akreditaci magisterského studijního programu pro ŠKODA AUTO a.s. vysoká
škola Mladá Boleslav
Závěr: AK souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu
„Ekonomika a management“ se studijními obory „Globální podnikání a finanční řízení
podniku“, „Globální podnikání a marketing“, „Podniková ekonomika a management provozu“
se standardní dobou studia 2 roky, forma studia je prezenční, pro AUTO ŠKODA Vysokou
školu, a.s., na tři roky.
Ţádost o akreditaci magisterského studijního programu pro Vysokou školu Karlovy
Vary, o.p.s.
Závěr: AK nesouhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Právo a právní
věda“ se studijním oborem „Právo“ se standardní dobou studia 5 let, formou studia prezenční
a kombinovanou pro Vysokou školu Karlovy Vary, o.p.s.
Zdůvodnění: Z hlediska obsahu studijního programu chybí vyváţenější vztah mezi
povinnými a povinně volitelnými předměty, jako např. povinný předmět Filozofie ve srovnání
s povinně volitelným předmětem Základy filozofie nebo povinný předmět Občanské právo ve
srovnání s povinně volitelným předmětem Základy duševního vlastnictví. Dále chybí
koncepce státní závěrečné zkoušky, popř. jiných zkoušek, koncepce diplomových prací,
odborných praxí a spolupráce s odbornou praxí. Zásadním nedostatkem je personální
zabezpečení, kdy ze 116 uvedených pracovníků je 8 zaměstnáno na plný pracovní úvazek,
z nichţ pouze jeden je profesorem, avšak v důchodovém věku. Všichni ostatní pracovníci jsou
zaměstnáni pouze na částečné pracovní úvazky. Mezi těmito pracovníky jsou často pracovníci
veřejných vysokých škol, a to včetně akademických funkcionářů, případně i jiných
soukromých vysokých škol, pracovníci vykonávající advokátskou praxi, část z nich je
v důchodovém věku, coţ při poţadavku na perspektivní personální zajištění můţe činit jisté
problémy.
5.6.

Z programu zasedání 06-05

Ţádost o rozšíření akreditace bakalářských studijních programů FAPPZ ČZU Praha na
SZŠ a VOŠZ Mělník a na SOŠ a SOUZaT Humpolec podle § 81 zákona o VŠ
Za účasti zástupců ţadatelů AK projednala ţádost o rozšíření akreditace
a) bakalářského studijního programu „Zahradnictví“ o studijní obory „Podnikání v
zahradnictví“, „Zahradní a krajinářské úpravy“ pro společné uskutečňování podle § 81
zákona o vysokých školách Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
ČZU v Praze a Vyšší odbornou školou zahradnickou a Střední zahradnickou školou
Mělník,
b) bakalářského studijního programu „Zootechnika“ o studijní obor „Chov koní“ pro
společné uskutečňování podle § 81 zákona o vysokých školách Fakultou agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze a Střednou odbornou školu, Středním
odborným učilištěm zemědělským a technickým a Učilištěm Humpolec.
Závěr: AK souhlasí s rozšířením akreditace na čtyři roky, forma studia je prezenční,
standardní doba studia 3 roky.

6.

Jednání pracovních skupin v roce 2005

6.1.

Jednání stálých pracovních skupin

Stálé pracovní skupiny vykonávaly svou činnost podle přijatých způsobů jednání, které byly
nově schváleny v souvislosti s upraveným Statutem a scházely se na pravidelných zasedáních
většinou 1-2 týdny před zasedáním AK. Zasedání některých pracovních skupin zajišťoval
sekretariát AK a zasedaly v prostorách MŠMT
6.2.

Jednání účelových pracovních skupin AK

Na zasedání 01-05 AK odsouhlasila sloţení účelových pracovních skupin pro následující
hodnocení vysokých škol:
Hodnocení lékařských fakult. Účelová pracovní skupina ve sloţení: : Pravoslav
Stránský - předseda, Josef Fusek, Jan Bartoníček, Jiří Mačák, Jiří Mareš, Bohuslav
Ošťádal, Vlastimil Ščudla, Jan Škrha, Jiří Vaněk, Martin Vízek, Vladislav Třeška.
Hodnocení biologických a ekologických oborů (doktorské studijní programy,
habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem). Účelová pracovní skupina má
identické sloţení s pracovní skupinou pro biologické a ekologické obory.
Hodnocení fakult se sociálněvědným zaměřením. Jiţ vyhlášené hodnocení fakult
humanitního zaměření spolu s Filosofickou fakultou ZčU v Plzni bude rozšířeno o
hodnocení Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a Fakulty
sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Účelová pracovní skupina ve sloţení:
Vladimíra Dvořáková - předsedkyně, Jan Štěpán, František Šmahel, Jiří Mareš.
Na zasedání 03-05 AK odsouhlasila sloţení účelové pracovní skupiny pro hodnocení
Vysoké školy aplikovaného práva, s.r.o. v následujícím sloţení: : Alena Winterová předsedkyně, Dušan Hendrych, Pavel Holländer, Jiří Havel, Oldřich Matoušek
Na zasedání 04-05 AK odsouhlasila sloţení účelové pracovní skupiny pro hodnocení
úrovně oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci v tomto sloţení: Alena Macurová - předsedkyně, Miroslav
Liška, František Šmahel, Jiří Mareš.

7.

Zahraniční aktivity AK

Jednání se zástupci Akreditační komise SR
Členové AK Milan Sojka, Alena Winterová a Jan Uhlíř informovali AK o průběhu
jednání se zástupci slovenské AK. Z jednání vyplynuly mj. tyto závěry: oboustranná ochota
dále těsněji spolupracovat, připravit pilotní projekt vzájemného externího hodnocení
akreditačních procesů, vypracovat evaluační studii o procesech akreditace v ČR a v SR,
zhodnotit moţnosti respektování akreditačních doporučení druhé strany, zhodnotit příslušnou
legislativu, příp. navrhnout legislativní změny.
7.1.

7.2. Informace o závěrech z konference ministrů zodpovědných za vysoké školství
v Bergenu a o společném projektu se slovenskou Akreditační komisí
Prof. M. Sojka informoval AK, ţe ve dnech 19. a 20. května proběhla jako
pokračování Boloňského procesu 4. konference ministrů odpovědných za vysoké školství. Pro
AK je nejdůleţitější, ţe ministři přijali následující dokumenty:
1) Rámec kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání, který
stanovuje obecné deskriptory pro bakalářský, magisterský a doktorský cyklus zaloţené
na výstupech (learning outcomes) a kompetencích a studijní zátěţi vyjádřené v ECTS.
Národní rámce pak mají být vytvořeny do roku 2010.

2) Soubor standardů, postupů a hlavních směrů zabezpečení kvality ve vysokém
školství. Ministři přivítali myšlenku Evropského registru kvality pro národní a další
agentury zabývající se zabezpečováním kvality.
Návrhy asociace ENQA byly přijaty a ENQA byla ve spolupráci s EUA, EURASHE a ESIB
poţádána o vypracování postupů pro praktickou implementaci při zřizování registru. Přijetí
asociace ENQA jako zásadního aktéra v oblasti zajišťování kvality v Evropském prostoru
vysokoškolského vzdělávání znamená, ţe nabývají platnost dokumenty přijaté ENQA na
zasedání ve Frankfurtu. AK jako člen ENQA musí vytvořit podmínky pro splnění všech
podmínek členství. Tyto podmínky je třeba splnit do roku 2010 (zejména je třeba vytvořit
spolehlivý systém vnitřního hodnocení kvality činností AK) a zároveň musí AK podstoupit
externí hodnocení.
Pro řešení těchto problémů na základě dohody s vedením AK Slovenské republiky je
připravován společný projekt, který by navrhl praktické postupy při přípravě na plnění
podmínek členství ENQA, vytvářel solidní základ pro intenzívní spolupráci a vzájemné
poznávání obou AK a postup k vzájemnému uznávání výsledků evaluací.
7.3.

Informace o semináři CEE Network v Poznani

Prof. M. Sojka informoval, ţe se ve dnech 28. a 29. 5. se v polské Poznani konalo
zasedání řídícího výboru CEEN včetně workshopu zaměřeného na diskusi výsledků
konference ministrů odpovědných v signatářských zemích Boloňského procesu za vysoké
školství a představení výsledků dotazníkového šetření členských agentur (komisí, výborů)
CEEN „CEEN Survey“ vypracovaného Stefanií Hofmannovou z bavorského ACQINU. Tento
materiál přináší cenné informace a srovnání, jeho publikování vytváří základ pro intenzivnější
spolupráci členských zemí. Výsledky workshopu se mají stát základem pro rozvoj spolupráce
členských agentur CEEN při naplňování podmínek členství v ENQA a při vytváření pro
vzájemné uznávání výsledků evaluací.

8.

Závěrem

Akreditační komise v roce 2005 hodnotila účinnost tzv. „Standardů pro posuzování ţádostí o
akreditaci, rozšíření akreditace a prodlouţení doby platnosti akreditace studijních programů a
jejich oborů“, které přijala v roce 2003. Došlo k jejich rozšíření o standardy pro posuzování
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti a především byly upraveny
poţadavky na personální zajištění. K této úpravě vedly Akreditační komisi zkušenosti
s násobnými úvazky řady akademických pracovníků na veřejných a soukromých vysokých
školách. Byla zrušena hranice rozsahu úvazku 0,7 jako podmínka pro zabezpečení výuky
příslušného studijního programu. Místo toho se v upravených „Doporučených standardech pro
studijní programy“ od roku 2006 zdůrazňuje poţadavek na rozsah pracovního úvazku
akademického pracovníka, kdy musí být vytvořen dostatečný časový prostor pro vlastní
zabezpečení výuky, pro uskutečňování tvůrčí činnosti na vysoké škole a pro plnění dalších
povinností na vysoké škole. Přitom je třeba zdůraznit, ţe případné souběţné působení
akademického pracovníka na další vysoké škole nesmí být na úkor zajištění jeho povinností
na vysoké škole.
V průběhu roku 2005 spolupracovala Akreditační komise s Centrem pro studium vysokého
školství, které je řešitelem projektu „Hodnocení kvality vysokých škol“. Výsledky této
spolupráce se promítly, m.j. do zpracování návrhu dotazníku pro vlastní hodnocení
neuniverzitní vysoké školy. Cílem je postupná změna systému vnějšího hodnocení
Akreditační komisí tak, aby podklady z vnitřního hodnocení byly vyuţitelné pro vnější
hodnocení. Základními informacemi by vedle zmíněné zprávy o vnitřním hodnocení
zpracované podle dotazníku, měly být Dlouhodobý záměr vysoké školy ve vzdělávací,

vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti, jeho aktualizace a analýza
plnění dlouhodobého záměru včetně jeho aktualizací. Jako zdroj převáţné většiny nezbytných
statistických údajů potřebných pro hodnocení Akreditační komisí by mezi základní podklady
měly patřit také výroční zprávy vysoké školy. Postupná úprava systému vnějšího hodnocení je
nezbytná s ohledem na nutnost plnit podmínky přijaté v rámci jiţ zmíněného jednání ministrů
školství v Bergenu v květnu 2005, především v souvislosti s přípravou Evropského registru
kvality. Z toho důvodu výše zmíněný dotazník zahrnuje rovněţ „Standards and Guidelines for
Quality Assurance in European Higher Education Area“, které byly přijaty na tomto jednání.

