Zápis ze zasedání Akreditační komise 07-02
10. aţ 11. prosince 2002, Kostelec nad Černými Lesy

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, Miroslav Tvrdý,
Alena Winterová, Petr Richter, Alena Macurová, Jiří Sobota, František Šmahel, Pravoslav Stránský, Petr Fiala.
Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK.
Hosté: Martin Profant, Josef Beneš – MŠMT; František Jeţek, Jan Bednář – RVŠ.
Omluveni: Tilman Berger, Petr Hájek, Marie-Elizabeth Ducreux, Vlastimil Juppa.
Při projednávání ţádosti o státní souhlas Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra Praha (s.r.o.) byli přítomni: Miroslav Kučera, Jarmila Mojţíšová, Milena Špačková.
Při projednávání ţádosti o státní souhlas Vysoké školy regionálního rozvoje Praha (s.r.o.) byli přítomni: Karel Juliš, Antonín Brůţek, Karel Vránek.
Při projednávání ţádosti o akreditaci Vyšší zdravotnické školy J. Podsedníka Brno byli přítomni: Miroslava Markvartová, Liana Martinková, Petr Brhel, Jana Skálová, Pavel Ševčík.
Při projednávání plnění závěrů z hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc byli přítomni: Jana Mačáková, Michal Malacka.
Program:
1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, oborů habilitačního a jmenovacího řízení;
2) ţádost o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.) – dokončení řízení;
3) Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra Praha (s.r.o.);
4) Projednání zprávy o plnění závěrů hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc z r. 1999;
5) ţádost o akreditaci Vyšší zdravotnické školy J. Podsedníka Brno;
6) ţádost o státní souhlas Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o. Praha;
7) hodnocení akreditovaných činností vysokých škol v roce 2003;
8) Různé, závěr.

ad 1a) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, oborů habilitačního a jmenovacího řízení
Forma St.d. Název oboru
Název programu
Ţádost Typ
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
JU České Budějovice

Stanovisko

f. zemědělská
Zemědělské inţenýrství

akred.

NMgr.

P

2

Agroekologie

Zemědělství

rozšíř.

Bc.

P

3

Agroekologie

A4 Zlepšit publikační
činnost.
A6

Zemědělství

rozšíř.

Bc.

P

3

Zemědělské biotechnologie

A6

Zemědělské inţenýrství

akred.

NMgr.

P

2

Rostlinné biotechnologie

Zemědělské inţenýrství

akred.

NMgr.

P

2

Ţivočišné biotechnologie

A4 Věnovat pozornost
personálnímu zajištění a
publikační aktivitě.
A4 dtto

Biofyzika

akred.

NMgr.

P

2

Neodkladná radiologie a toxikologie.

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

K

3

Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření

JU České Budějovice
f. zdravotně sociální
A3 AK doporučuje
název oboru: Krizová
radiobiologie a
toxikologie.
A na dobu platnosti
prez. formy.

JU České Budějovice
f. pedagogická
Učitelství pro ZŠ

Mgr.

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Učitelství pro ZŠ

Mgr.

Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ

AK souhlasí s konáním
státních rigorózních
zkoušek a udělováním
titulu PhDr.
dtto

Učitelství pro SŠ

Mgr.

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

dtto

Učitelství pro SŠ

Mgr.

Učitelství dějepisu

dtto

MU Brno
f. filozofická
Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Baltistika dvouoborové

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Baltistika jednooborové

Historické vědy

rozšíř.

NMgr.

P

2

Klasická archeologie jednooborové

AK nesouhlasí
s akreditací.
Zdůvodnění: VŠ
nedodala podklady
poţadované AK.
AK nesouhlasí
s akreditací.
Zdůvodnění: dtto.
A3

Historické vědy

rozšíř.

Mgr.

P

5

Klasická archeologie jednooborové

A6

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Výţiva člověka

A4

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

NMgr.

P

2

Zdravotní vědy

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Optika - optometrie

A3 AK doporučuje
omezení akreditace.
Zdůvodnění: Stanovisko
MZd k oprávnění
vykonávat zdravotnické
povolání je negativní
pro obě zaměření
„Výţiva člověka“ a
„Optika – optometrie“.
A4 AK doporučuje
omezení akreditace.
Zdůvodnění: Stanovisko
MZd k oprávnění

MU Brno
f. lékařská

vykonávat zdravotnické
povolání je negativní.
MU Brno
f. pedagogická
Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ

A6 Na dostudování jiţ
přijatých studentů.
A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství biologie pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství dějepisu pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství fyziky pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství hudební výchovy pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství chemie pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství matematiky pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství německého a literatury pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství občanské výchovy pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství rodinné výchovy pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství ruského jazyka a literatury pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství technické výchovy pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství zeměpisu pro ZŠ

A6 dtto

Matematika

rozšíř.

Bc.

K

3

Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Matematika

rozšíř.

Bc.

K

3

Matematika pro víceoborové studium

AK nesouhlasí
s akreditací.
Zdůvodnění: Podklady
pro akreditaci
neodpovídají
poţadavkům vyhlášky č.
42/1999 Sb. pro
kombinovanou formu
studia.
dtto

Matematika

rozšíř.

Bc.

K

3

Matematika se zaměřením na vzdělávání

dtto

Matematika

rozšíř.

Bc.

K

3

Obecná matematika

dtto

Matematika

rozšíř.

Bc.

K

3

Profesní matematika

dtto

Matematika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Algebra a diskrétní matematika

dtto

Matematika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Geometrie

dtto

Matematika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Matematická analýza

dtto

Matematika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Matematické modelování a numerické metody

dtto

Matematika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Matematika s informatikou

dtto

Matematika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední šk.

dtto

Matematika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství matematiky pro střední školy

dtto

MU Brno
f. přírodovědecká

MZLU Brno

lesnická f.
zruš.
omez.

Dr.

P, K

3

Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů

AK navrhuje MŠMT
zrušit omezení
akreditace.

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Angličtina ve sféře podnikání

A4

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Němčina ve sféře podnikání

A4

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Španělština ve sféře podnikání

A4 AK doporučuje
omezení akreditace.
Zdůvodnění: rozpory ve
vstupních poţadavcích,
profilu absolventa a
povaze státních
závěrečných zkoušek;
nedostatečná publikační
činnost.

rozšíř.

Bc.

P

3

Křesťanský sociální pracovník

AK nesouhlasí
s akreditací.
Zdůvodnění:
Neujasněná koncepce
oboru; nevhodné
označení oboru;
nevhodné zařazení
oboru do studijního
programu;
nepropracovaný systém
praxí v rámci oboru.

Ekonomika a management

OU Ostrava
f. filozofická

OU Ostrava
f.pedagogická
Specializace v pedagogice

OU Ostrava
f. zdravotně sociální
Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Sociálně zdravotní a geriatrická péče

A1

akred.

Dr.

P, K

3

Přírodovědné inţenýrství

AK nesouhlasí
s akreditací.
Zdůvodnění: Obor je
příliš široce koncipován.
V chemických
předmětech je
nedostatečné personální
zajištění.

Strojní inţenýrství

reakre.

Mgr.

P, K

5

Aplikovaná mechanika

A6

Strojní inţenýrství

reakre.

Mgr.

P, K

5

Automatizované systémy řízení ve strojírenství

A6

Strojní inţenýrství

reakre.

Mgr.

P, K

5

Konstrukce strojů a zařízení

A6

Strojní inţenýrství

reakre.

Mgr.

P, K

5

Strojírenská technologie

A6

Strojní inţenýrství

reakre.

Mgr.

P, K

5

Výrobní systémy

A6

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr.

P, K

3

Aplikovaná mechanika

A6

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr.

P, K

3

Automatizované systémy řízení ve strojírenství

A6

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr.

P, K

3

Konstrukce strojů a zařízení

A6

TU Liberec
f. mechatroniky a mezioborových inţenýrských
studií
Elektrotechnika a informatika

TU Liberec
f. strojní

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr.

P, K

3

Strojírenská technologie

A6

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr.

P, K

3

Výrobní systémy

A6

akred.

Bc.

P

3

Tělesná výchova a sport

A4 Ţádost o
kombinovanou formu
AK projedná na svém
příštím zasedání.

rozšíř.

Bc.

K

4

Ošetřovatelství

A jako v prezenční
formě. Do konce
školního roku 2002/03
doplnit vzory pomůcek
ke kombinované formě
studia.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

rozšíř.

Mgr.

K

5

Kulturologie

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

reakre.

Bc.

P

3

Teorie a provozovací praxe staré hudby

A jako v prezenční
formě.
A1

Pedagogika

reakre.

Bc.

K

3

Andragogika a personální řízení

A4 Kontrola za 2 roky.

Pedagogika

reakre.

Mgr.

K

5

Andragogika a personální řízení

Politologie

reakre.

Mgr.

K

5

Politologie

A6 Na dostudování jiţ
přijatých studentů.
A1

Sociální politika a sociální práce

reakre.

Mgr.

P

5

Sociální práce

UJEP Ústí nad Labem
f. pedagogická
Tělesná výchova a sport

UK Praha
1. lékařská f.
Ošetřovatelství

UK Praha
f. filozofická

A6 Na dostudování jiţ
přijatých studentů.

UK Praha
f. lékařská Plzeň
Ošetřovatelství

akred.

Bc.

K

4

Ošetřovatelství

A5 Do konce školního
roku 2002/03 doplnit
vzory pomůcek ke
kombinované formě
studia.

akred.

NMgr.

P

2

International Economic and Political Studies

A4 Pro výuku v AJ.

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Polská filologie

Mediální a komunikační studia

reakre.

Mgr.

P, K

5

Ţurnalistika (dvouoborové)

Mediální a komunikační studia

reakre.

NMgr.

P, K

2

Ţurnalistika (jednooborové)

Mediální a komunikační studia

reakre.

Bc.

P, K

3

Ţurnalistika (jednooborové)

AK nesouhlasí
s akreditací.
Zdůvodnění: navrţené
personální změny se
neprojevily na celkové
koncepci oboru, na
kvalitě skladby nabídky
předmětů ani na úrovni
sylabů.
A6 Na dostudování jiţ
přijatých studentů.
A4 AK doporučuje
omezení akreditace.
Zdůvodnění:
Nevyjasněná koncepce,
obsah státní závěrečné
zkoušky neodpovídá
náplni studijního
programu.
A4

UK Praha
f. sociálních věd
International Economic and Political Studies

UP Olomouc
f. filozofická

Mediální a komunikační studia

reakre.

Bc.

P, K

3

Ţurnalistika (dvouoborové)

A4

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Německá filologie (jednooborové)

A4

reakre.

NMgr.

K

2

Učitelství německého jazyka pro 2.st. ZŠ

A2 Na dostudování jiţ
přijatých studentů.

akred.

Bc.

P

4

Architektura a stavitelství

A5 Téţ pro výuku v AJ.
Kontrola po 2 letech.

rozšíř.

Bc.

P,K

3

Cestovní ruch a regionální rozvoj

A6

Aplikované vědy v inţenýrství

reakre.

NMgr.

P,K

2

Inţenýrská informatika a automatizace

A4

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr.

P,K

2

Dopravní a manipulační technika

A4

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr.

P,K

2

Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství

A4

Strojní inţenýrství

reakre.

NMgr.

P,K

2

Technická aplikovaná ekologie

A do 31.10.2005 na
dostudování.

UP Olomouc
f. pedagogická
Učitelství pro ZŠ

VŠB-TU Ostrava
f. stavební
Architektura a stavitelství

VŠE v Praze
f. mezinárodních vztahů
Mezinárodní ekonomické vztahy

VUT Brno
f. strojního inţenýrství

ZU Plzeň
f. pedagogická
Interdisciplinární vzdělanost

akred.

Bc.

P

3

Vzdělanost ve vědách a technice

Přírodovědecká studia

akred.

Bc.

P

3

Speciální přírodovědná studia

Učitelství pro základní školy

zruš.
omez.

Mgr.

P

4

Učitelství francouzského jazyka pro 2. st. ZŠ

AK nesouhlasí
s akreditací.
Zdůvodnění:
Neujasněná koncepce
oboru; chybí
propracovaný vztah
k obdobně
koncipovanému oboru
„Speciální přírodovědná
studia“ na ZčU.
AK nesouhlasí
s akreditací.
Zdůvodnění:
Neujasněná koncepce
oboru; chybí
propracovaný vztah
k obdobně
koncipovanému oboru
“Vzdělanost ve vědách a
technice“ na ZčU; není
doloţena koncepce
navazujícího
magisterského studia.
AK neshledala důvody
ke změně svého
původního doporučeníomezení akreditace.
Zdůvodnění:
Perspektiva
personálního a
kvalifikačního
zaměření zlepšena
(problematické je ale
stále zajištění
lingvistické části

oboru). Navržené
personální změny se
ale neprojevily v
celkové koncepci
oboru, v kvalitě
skladby nabídky
předmětů ani na
úrovni sylabů.
Nabídka předmětů
neodpovídá
předpokládané
výstupní úrovni
jazykové kompetence
a profilu absolventa
učitelského studia.
SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů v
Praze
Mezinárodní teritoriální studia

akred.

Bc.

P

3

Mezinárodní vztahy a evropská studia

A4

Chemie a technologie potravin

akred.

Bc.

K

3

Biotechnologie

Chemie a technologie potravin

akred.

Bc.

K

3

Potravinářská chemie

AK navrhuje na základě
nových skutečností A
jako v prezenční formě.
Kontrola za 2 roky.
AK navrhuje na základě
nových skutečností A
jako v prezenční formě.
Kontrola za 2 roky.

Vyjádření AK ke stanovisku rektorů
VUT Brno
f. chemická

TU Liberec

f. pedagogická
Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

AK trvá na svém
původním doporučeníomezení akreditace.
dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

AK navrhuje na základě
nových skutečností
zastavit správní řízení
k omezení akreditace.

reakre.

NMgr.

P

2

Polská filologie

AK trvá na svém
původním doporučeníomezení akreditace.

reakre.

Bc.

P

3

Fyzioterapie

AK navrhuje zrušit
omezení akreditace.
Původní název oboru:
Fyzioterapie se
zaměřením na
balneoterapii.

UP Olomouc
f. filozofická
Filologie

UK Praha
1. fékařská f.
Specializace ve zdravotnictví

b) ţádost o akreditaci habilitačního oboru a oboru ke jmenování profesorem
VŠ; fakulta
Název oboru
VŠCHT Praha; f. chemicko-inţenýrská
Ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu

stanovisko AK
A8

c) Ústavy Akademie věd ČR
akreditace rozšíření doktorských studijních programů, forma studia P, K.
Ústav AV ČR

VŠ ( fakulta)

Stud. program

Název oboru

Stanovisko AK

Mikrobiologický ústav

VŠCHT Praha (f. potravin.
a biochemické technologie)

Chemie

Biochemie

Mikrobiologický ústav

VŠCHT Praha (f. potravin.
a biochemické technologie)
VŠCHT Praha (f. potravin.
a biochemické technologie)
MU Brno
(f. sociálních studií)

Chemie

Organická chemie

A na dobu
platnosti akred.
pro VŠ.
dtto

Biochemie a biotechnologie

Biotechnologie

dtto

Psychologie

Sociální psychologie

dtto

Mikrobiologický ústav
Psychologický ústav

d) VOŠ Jihlava
akreditace bakalářského studijního programu
Elektrotechnika a informatika
prezenční
obor: Počítačové systémy
Závěr: AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Elektrotechnika a informatika“s oborem „Počítačové systémy“por Vyšší odbornou školu v Jihlavě.
Zdůvodnění: Personální zajištění je nedostatečné, u uvedených vyučujících chybí publikační činnost.
e) ţádost o prodlouţení akreditace o výuku v angličtině UK v Praze pro všechny akreditované studijní obory Přírodovědecké fakulty a pro vybrané obory Fakulty tělesné
výchovy a sportu, Evangelické teologické fakulty, Lékařské fakulty v Hradci Králové, 2.lékařské fakulty a Lékařské fakulty v Plzni.
Závěry:1) AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace pro výuku v Angličtině pro všechny akreditované studijní programy a obory Přírodovědecké fakulty a dále jmenované
studijní programy a obory dále uvedených fakult Univerzity Karlovy v Praze na dobu platnosti akreditace uvedených studijních oborů.
2) Na 2. lékařské fakultě pro bakalářský studijní program „Specializace ve zdravotnictví“, obor „Optika a optometrie“ AK navrhuje ještě omezení akreditace jako pro výuku
v českém jazyce.
Evangelická teologická fakulta
Program
Filozofie

typ studia
Dr.

Obor
Filozofie

forma studia
P, K

st. doba
studia
3

Fakulta tělesné výchovy a sportu
Program

typ studia

Biomechanika

Dr.

Kinantropologie

Dr.

Obor

Kinantropologie

forma studia
P, K

st. doba
studia
3

P, K

3

forma studia

st. doba
studia

2. lékařská fakulta
Program

typ studia

Obor

Specializace ve zdravotnictví

Bc.

Fyzioterapie

P

3

Specializace ve zdravotnictví

Bc.

Optika a optometrie

P

3

forma studia

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Program

typ studia

Obor

Všeobecné lékařství

Dr.

Gynekologie a porodnictví

P, K

st. doba
studia
3

Všeobecné lékařství

Dr.

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (dříve hygiena)

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Lékařská farmakologie (dříve farmakologie)

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Neurologie

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Pediatrie

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Radiologie (dříve zobrazovací metody)

P, K

3

forma studia

Lékařská fakulta v Plzni
Program

typ studia

Obor

Všeobecné lékařství

Dr.

Anatomie, histologie a embryologie

P, K

st. doba
studia
3

Všeobecné lékařství

Dr.

Chirurgie (dříve chirurgické obory)

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Dermatovenerologie

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Fyziologie a patologická fyziologie

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Gynekologie a porodnictví

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (dříve bez
epidemiologie)
Lékařská farmakologie (dříve farmakologie)

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Neurologie, psychiatrie

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Otorinolaryngologie

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Patologie (dříve patologická anatomie)

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Pediatrie (dříve dětské lékářství)

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Radiologie (dříve zobrazovací metody)

P, K

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Sociální lékařství (dříve sociální lékařství a veřejné

P, K

3

zdravotnictví)
Stomatologie

Dr.

Stomatologie

P

3

Všeobecné lékařství

Dr.

Vnitřní nemoci (dříve vnitřní lékařství)

P

3

ad 2) ţádost o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.) – dokončení řízení
1 SP: Mezinárodní teritoriální studia
prezenční, kombinovaná
1 obor: Evropská regionální studia
Bc.
Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Mezinárodní teritoriální studia“ s oborem „Evropská regionální studia“ pro Institut evropských a
regionálních studií České Budějovice (o.p.s.).
2) AK nesouhlasí s udělení státního souhlasu Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.) k působení jako soukromá vysoká škola.
Zdůvodnění: Ţadatelé předloţeným návrhem a jeho prezentaci nepřesvědčili potřebný počet členů AK, daný "Statutem AK", o struktuře a obsahové kvalitě
studijního programu a jeho dostatečném personálním zabezpečení.
ad 3) ţádost o státní souhlas Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra Praha (s.r.o.)
1 SP:
Tělesná výchova a sport
prezenční, kombinovaná
2 obory: Sportovní a kondiční specialista
Bc.
Sportovní a volnočasový pedagog
Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Tělesná výchova a sport“, s obory „Sportovní a kondiční specialista“, „Sportovní a volnočasový
pedagog“ pro Vysokou školy tělesné výchovy a sportu Palestra Praha (s.r.o.).
2) AK nesouhlasí s udělení státního souhlasu Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra Praha (s.r.o.) k působení jako soukromá vysoká škola.
Zdůvodnění: Personální zajištění habilitovanými pracovníky v produktivním věku není dostatečné.
ad 4) Projednání zprávy o plnění závěrů hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc z r. 1999
AK se seznámila se stanoviskem pracovní skupiny pro právo a bezpečnostní obory. Zástupci Univerzity Palackého vyslovili své připomínky k tomuto stanovisku a po diskusi AK přijala
následující závěry:
AK navrhuje omezení akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ , studijní obor „Právo“, uskutečňovaného právnickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci.
Zdůvodnění: AK zjistila na základě Zprávy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o plnění závěrů ze zasedání AK z listopadu 1999 a na základě dalších doplnění
této zprávy včetně osobního jednání s děkanem PF UP Olomouc závaţné nedostatky při uskutečňování akreditovaného magisterského studijního programu „Právo a právní věda“
se studijním oborem „Právo“. Nedostatečné je zejména personální zajištění oboru. Nízký počet habilitovaných pracovníků působících na plný pracovní úvazek v hlavním
pracovním poměru na fakultě a jejich věková struktura neodpovídají nárokům na zajištění kvalitní výuky v magisterském studijním programu. Výuka řady základních právních
oborů jako je občanské právo hmotné, pracovní právo, rodinné právo, obchodní právo, trestní právo a částečně i správní právo je garantována buď jen externími odborníky (byť
kvalifikovanými, kteří však mají své hlavní pracoviště na jiné vysoké škole), nebo učiteli bez potřebné kvalifikace. Tato nepříznivá situace měla být podle doporučení AK z r. 1999
řešena urychlením habilitačních řízení a doktorských studií mladších učitelů fakulty. AK však nyní konstatuje následující stav: Oproti čtyřem habilitačním řízením, která měla
podle přijatých doporučení z uvedeného zasedání AK proběhnout, se uskutečnilo pouze jediné (a to z psychologie). Doktorské studium absolvovali pouze čtyři vyučující (resp.
podle dodatečného sdělení šest), ačkoliv jich podle usnesení AK z listopadu 1999 mělo být s ohledem na reálnou potřebu do konce r. 2002 ukončeno třináct. S tím souvisí
nedostatečná publikační činnost vědeckého (nikoli jen popularizačního) charakteru. Změny ve struktuře kateder provedené aţ v letošním roce, samy o sobě pozitivní, nemohou
přinést bezprostřední zlepšení. Akreditační komise konstatuje, ţe období 10 let budování nové fakulty nepřineslo potřebný vzestup a stabilizaci personálních poměrů na uvedené

fakultě, ačkoli AK jiţ nejméně dvakrát zaloţila své kladné rozhodnutí na příslibech do budoucna. Organizační a personální nestabilita PF UP vede proto Akreditační komisi k
závěru, ţe současný stav neskýtá záruky kvalitního uskutečňování studijního programu Právo a právní věda se studijním oborem Právo na Právnické fakultě v Olomouci.
ad 5) ţádost o akreditaci Vyšší zdravotnické školy J. Podsedníka Brno (VOŠ vybraná MŠMT ke zřízení neuniverzitní vysoké školy)
1 SP: Ošetřovatelství
prezenční, kombinovaná
2 obory: Všeobecná sestra
Bc.
Porodní asistentka
Závěr: AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Všeobecná sestra“ s obory „Všeobecná sestra“ a „Porodní asistentka“ pro Vyšší zdravotnickou školu
Josefa Podsedníka v Brně.
Zdůvodnění: AK není přesvědčena o tom, ţe dokladované personální zajištění bude zárukou kvalitního uskutečňování bakalářského studijního programu. Především personální
zajištění pracovníky v hlavním pracovním poměru je nedostatečné.
ad 6) ţádost o státní souhlas Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o. Praha
1 SP: Regionální rozvoj
prezenční
1 obor: Regionální rozvoj
Bc.
Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Regionální rozvoj“ s oborem „Regionální rozvoj“ pro Vysokou školu regionálního rozvoje, s.r.o.
v Praze.
2) AK nesouhlasí s udělení státního souhlasu Vysoké škole regionálního rozvoje, s.r.o. Praha k působení jako soukromá vysoká škola.
Zdůvodnění: Profil absolventa je na relativně úzce zaměřený obor příliš vágní a nevyhraněný; v oblasti personálního zajištění chybí interní alespoň habilitovaný odborník
v hlavním pracovním poměru pro klíčový předmět regionalistika.
ad 7) hodnocení akreditovaných činností vysokých škol v roce 2003;
AK se seznámila:
a) s průběhem ověřování způsobu a metodiky hodnocení neuniverzitních vysokých škol na Vysoké škole hotelové v Praze a Bankovním institutu vysoké škole v Praze;
b) s dopisem rektorky Vysoké školy Karlovy Vary na dopis AK stran personálního zajištění a změn v akreditovaném studijním programu této školy a konstatovala, ţe odpověď rektorky je
nedostatečná;
c) s letákem Vysoké školy Karla Engliše Brno
Závěry: 1)V následující etapě proběhne hodnocení Evropského polytechnického institutu Kunovice (EPI), Vysoké školy Karlovy Vary (VŠKV), Soukromé vysoké škole ekonomických studií
Praha (SVŠES), Vysoké škole Karla Engliše Brno (VŠKE).
2) AK jmenovala předsedou účelových pracovních skupin pro EPI, SVŠES a VŠKE Milana Sojku a členem těchto skupin Petra Richtera. Dalším členem účelové pracovní skupiny pro EPI
jmenovala Jana Uhlíře. Do příštího zasedání AK předloţí Milan Sojka návrh na doplnění účelové pracovní skupiny pro EPI a návrhy na sloţení pracovních skupin pro SVŠES a VŠKE.
3)AK jmenovala účelovou pracovní skupinu pro VŠKV Alena Winterová (předsedkyně), Dušan Hendrych, Pavel Holländer, Antonín Mokrý, Karel Eliáš,Otakar Osmančík, Josef Bejček,
Petr Richter (členové);
ad 8) různé, závěr
zkrácené studium v bakalářských studijních programech pro absolventy VOŠ;
AK znovu diskutovala problém zkráceného studia v bakalářských studijních programech pro absolventy VOŠ, jak je nabízí některé soukromé vysoké školy. Potvrdila svůj předešlý
poţadavek, ţe studenti-absolventi VOŠ musí sloţit všechny zkoušky v bakalářském studijním programu.
návrh PS pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii na úpravu návrhu zákona o nelékařských profesích ve zdravotnictví;
AK ve shodě se stanoviskem PS doporučuje, aby zákonnou podmínkou pro atestaci klinických psychologů nebylo absolutorium studia psychologie na filozofických fakultách, ale
absolvování akreditovaného magisterského studijního programu psychologie.

formuláře čestných prohlášení vyučujících v hlavním pracovním poměru a souhlasů přednášejících ve vedlejším pracovním poměru;
AK vyzývá ţadatele, aby nepředkládali formuláře čestných prohlášení a souhlasů přednášejících u interních učitelů vysoké školy v hlavním pracovním poměru. Poţadavek se týká pouze
nových učitelů.
Termíny zasedání AK ve druhém pololetí r. 2003;
23.-24. 9., 4.-5.11., 9.-10.12.
Příští zasedání AK se uskuteční 11.-12. 3. 2003.

