Zápis ze 7. zasedání AK
5.-6.12. Kostelec nad Černými Lesy

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich
Pytela, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota, Alena Winterová, Antonín Stratil, Alena Macurová, Boris
Vyskot, Marie-Elizabeth Ducreux, Jan Uhlíř, Petr Hájek, Miroslav Tvrdý, František Šmahel.
Václav Vinš-tajemník AK, Pavel Šobra, Jan Lachman-sekretariát AK.
Hosté: Josef Průša – MŠMT, Jan Bednář – RVŠ, Ladislav Rabušic – PS AK.
Omluveni: Tilman Berger, Vlastimil Juppa.
Při projednávání žádosti o zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice byli přítomni: Miroslav
Ludwig, Milena Lenderová, Michaela Píšová.
Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu Mezinárodní pražské vysoké školy byli přítomni: Liodmila
Lissovskaja, Petr Měchura.
PROGRAM:
1) složení pracovních skupin (jmenování místopředsedů), jednací řády pracovních skupin (případné změny)
2) prodloužení akreditace SP fakult (ekonomické fakulty skupin D+E, informace o průběhu projednávání u
dalších skupin fakult)
3) žádost o státní souhlas Mezinárodní pražské vysoké školy v Praze
4) akreditace studijních programů
5) problematika přijímání studentů a absolventů VOŠ na neuniverzitní vysoké školy (NVŠ)
6) žádost o zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice
7) příprava standardů pro akreditace bakalářských studijních programů NVŠ
8) problematika forem studia (kombinovaná a distanční)
9) žádosti státních VOŠ o akreditace studijních programů
10) různé, závěr.
ad1) složení pracovních skupin (jmenování místopředsedů), jednací řády pracovních skupin
(případné změny)
Závěry: 1) AK souhlasí s doplněním pracovní skupiny pro chemické obory:
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., ÚMG AV ČR
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., VŠB-TU v Ostravě
2) souhlasí s doplněním pracovní skupiny pro umělecké obory:
doc. PhDr. Mojmír Horyna, FF UK v Praze
3) souhlasí s doplněním pracovní skupiny pro historii:
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, FF UK v Praze
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc., FF MU v Brně
prof. PhDr. Aleš Skřivan, FF UK v Praze
doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc., FF UP v Olomouci
4) souhlasí s ukončením činnosti prof. PhDr. Josefa Války, CSc. z FF MU v Brně v pracovní skupině pro
historii
5) AK bere na vědomí nové místopředsedy:
skupina pro historii:
prof. PhDr. Petr Čornej, CSc.
skupina pro sociologii a politologii:
doc. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
skupina pro biologii a ekologii:
doc. RNDr. František Marec, CSc.
skupina pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii:
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
skupina pro technické obory:
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
skupina pro zemědělské obory:

prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
6) AK opakovaně vyzývá předsedy pracovních skupin, kteří tak dosud neučinili, aby provedli volbu
místopředsedů a předloţili upravené jednací řády do konce kalendářního roku.
ad2) žádosti o prodloužení akreditace studijních programů fakult a závěry ke zprávám ekonomických fakult
skupin D+E hodnoceným v roce 1998
AK projednala a přijala zprávu o situaci ekonomických fakult skupin D+E z hodnocení v roce 1998 na základě
vyžádaných zpráv o vývoji v hodnocených oblastech, výročních zpráv a informací předsedy pracovní skupiny
pro ekonomické obory o jednáních s vedením fakult. U některých fakult se vyslovila rovněž k žádostem o
prodloužení akreditace studijních programů.
Závěry k ekonomickým fakultám, u nichž byly při hodnocení v roce 1998 shledány závažné nedostatky:
Fakulta managementu a informační technologie Univerzity Hradec Králové
Fakulta měla předložit zprávu o řešení problémů v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné a
publikační činnosti.
Z fakulty se stala za uplynulé dva roky skutečně akademická instituce – výrazně se zlepšila
vědeckovýzkumná práce a publikační činnost. Na doporučení AK byly upraveny rovněž studijní programy.
Fakulta aktivně řeší i přetrvávající problémy s personálním zajištěním výuky, vytváří předpoklady pro
to, aby mohli její mladí pedagogičtí pracovníci studovat doktorské studijní programy. Společně s HF TU Liberec
a FES Univerzity Pardubice zajišťuje doktorský studijní program „Systémové inženýrství a informatika“.
Závěry: 1) AK souhlasí s prodlouţením akreditace následujících studijních programů Fakulty
managementu a informačních technologií Univerzity Hradec Králové:
bakalářské: „Ekonomika a management“, obory „Finanční management“, „Management cestovního
ruchu“ a „Sportovní management“ na dobu 4 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3
roky;
„Systémové inţenýrství a informatika“, obor „Obecná informatika“ na dobu 6 let. Forma studia je
prezenční, standardní doba studia 3 roky;
magisterské: „Systémové inţenýrství a informatika“, obor „Informační management“ na dobu 6 let.
Forma studia je prezenční, standardní doba studia 5 let;
navazující program „Systémové inţenýrství a informatika“, obor „Informační management“ na dobu 4
let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 2 roky.
2) Studijní programy fakulty v kombinované formě studia budou projednány po předloţení náleţitostí
podle vyhlášky č.42/1999 Sb.
Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci
Fakulta měla předložit zprávu o řešení nedostatečného personálního zabezpečení výuky katedrou
financí a účetnictví. Měla vytvořit podmínky pro rozšíření nabídky výuky jazyků, rovnoměrněji zapojovat
pracovníky kateder do vědeckovýzkumné práce a publikační činnosti a prohloubit teoretický základ studia.
Fakultě se podařilo řešit výše uvedené problémy ve spolupráci s ostatními fakultami VŠE v Praze i
aktivní politikou vytvářející podmínky pro rovnoměrnější zapojování pracovníků do vědeckovýzkumné a
publikační činnosti. Došlo k úpravě studijních programů a jejich harmonizaci se standardy VŠE. Personální
zajištění výuky financí a účetnictví se zlepšilo (výuka účetnictví je zajišťována absolventkou doktorského
studia).
Závěry: 1) Lze konstatovat, ţe fakulta přistoupila k závěrům AK odpovědně a ţe v podstatě splnila její
poţadavky.
2) Ţádost o akreditaci studijních programů předloţí fakulta v souladu s harmonogramem ve 4. etapě do
února 2002.
Fakulta managementu a ekonomiky VUT Brno se sídlem ve Zlíně
AK v roce 1998 konstatovala, že fakulta nemá dostatečně zajištěnou výuku profilujících předmětů
docenty a profesory a rozhodla, že je třeba provést nové hodnocení za dva roky.
AK dospěla k závěru, že se vedení fakulty podařilo výrazně zlepšit personální zajištění výuky
spoluprací s PF VUT Brno a dalšími ekonomickými fakultami, zapojením mladých pedagogů do doktorského
studia. Podařilo se zvýšit počet profesorů a docentů v hlavním pracovním poměru v profilujících předmětech
studijních oborů na fakultě.
Závěry: 1) AK souhlasí s prodlouţením akreditace následujících studijních programů Fakulty
managementu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně se sídlem ve Zlíně:

bakalářské: „Ekonomika a management“ na 6 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3
roky;
navazující magisterské: „Ekonomika a management“, obory „Management a marketing“, „Podniková
ekonomika“ a „Průmyslové inţenýrství“ na 4 roky. Forma studia je prezenční, standardní doba studia
2 roky.
2) Studijní programy fakulty v kombinované formě studia budou projednány po předloţení náleţitostí
podle vyhlášky č.42/1999 Sb.
Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí nad Labem
Vzhledem k závažným nedostatkům v pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti (nedostatečné
zajištění výuky profilujících předmětů docenty a profesory, nesystematická vědeckovýzkumná práce a
publikační činnost, nedostatky ve struktuře studijních programů) AK doporučila v roce 1998 MŠMT odejmout
fakultě právo konat státní závěrečné zkoušky a za dva roky provést nové hodnocení.
AK konstatuje, že nové vedení fakulty přistoupilo k doporučením AK zodpovědně a že se mu podařilo
řadu nedostatků odstranit. I v oblasti zajištění výuky profilujících předmětů docenty a profesory nastává
pozitivní obrat (i když zde není zatím zlepšení tak výrazné). Ekonomické studijní programy vyučované na
fakultě mají srovnatelnou strukturu a vycházejí z aktuální literatury. Fakulta získala několik grantů a již rozvíjí
mnohem systematičtější vědeckovýzkumnou práci. Zlepšila se i kvalita publikací.
Závěry: 1) S ohledem na výše uvedené skutečnosti i s ohledem na zprávu o průběhu státních zkoušek
organizovaných na Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem Hospodářskou fakultou Technické Univerzity v Liberci AK dospěla k závěru, ţe pominuly
důvody, pro které bylo přijato opatření u Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem a navrhuje MŠMT zrušit pozastavení akreditace spočívající v zákazu konat
státní závěrečné zkoušky a přiznávat akademické tituly.
2) S ohledem na dosud ne zcela uspokojivé zajištění výuky docenty a profesory AK provede do
dvou let nové hodnocení fakulty a na jejím základě rozhodne o prodlouţení akreditace jejích studijních
programů.
Fakulta ekonomická v Chebu a Plzni ZU v Plzni
V roce 1998 AK rozhodla o novém hodnocení fakulty za 2 roky vzhledem k nedostatkům
v personálním zajištění výuky profilujících předmětů i ve struktuře studijních programů.
AK dospěla k závěru, že se vedení fakulty podařilo řešit nedostatky ve struktuře studijních programů,
rovnoměrněji zapojit pracovníky do vědeckovýzkumné a publikační činnosti. Nepodařilo se však pokročit
v zajištění výuky profesory a docenty v hlavním pracovním poměru (došlo dokonce ke snížení počtu profesorů o
jednoho).
Závěr: Vzhledem k této situaci provede AK do dvou let nové hodnocení fakulty a jejím základě rozhodne
o prodlouţení akreditace studijních programů uskutečňovaných na fakultě.
Fakulta ekonomicko správní Univerzity Pardubice
AK rozhodla v roce 1998 o novém hodnocení fakulty za dva roky vzhledem ke zjištěným nedostatkům
v pedagogické (struktura studijních programů, zajištění profilujících předmětů profesory a docenty) i
vědeckovýzkumné práci.
AK dospěla k závěru, že fakulta dokázala odstranit zjištěné nedostatky ve struktuře studijních
programů, pokročila i ve vědeckovýzkumné práci a publikační činnosti. Na fakultě se řeší významné grantové
výzkumné úkoly a významně přibylo recenzovaných publikací. Vědeckovýzkumná práce a publikační činnost
však není rozvíjena rovnoměrně ve všech oborech. K určitému zlepšení došlo i v oblasti zajištění výuky
profesory a docenty, i když zde dosud přetrvávají problémy. Velmi dobré je personální zajištění v oblasti
systémového inženýrství a informatiky, kde se fakulta účastní na společném doktorském programu s HF TU
Liberec a FMIT UHK. Souhlasné stanovisko k akreditaci nových studijních programů viz bod 4) zápisu.
Závěry: 1) Na základě posouzení předloţených materiálů a zjištěného stavu v oblasti výuky
ekonomických disciplin provede AK do dvou let nové hodnocení fakulty a na jejím základě rozhodne o
prodlouţení akreditace studijních programů uskutečňovaných na fakultě.
2) Katedra práva musí i nadále usilovat o zvýšení počtu docentů a získání profesora (oslabení externích
a posílení počtu interních vyučujících). Dále trvá úkol vyjasnit profil absolventa magisterského studia a
upřesnit předmětovou strukturu právnických disciplín.

Předseda AK informoval komisi o průběhu projednávání žádostí o prodloužení akreditace studijních programů
strojních fakult. AK se seznámila s průběhem projednávání žádostí o prodloužení akreditace studijních programů
pedagogických, právnických a lékařských fakult.
Závěr: AK podle §79 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách přerušuje projednávání ţádosti
o prodlouţení akreditace studijních programů Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty
strojní Technické univerzity v Liberci do 16. února 2001. Fakulty předloţí doplnění ţádostí
s dostatečným předstihem tak, aby mohly být projednány buď na lednovém nebo na březnovém zasedání
AK.
Zdůvodnění pro Fakultu strojní ZčU v Plzni: 1) zavedení tzv. upravené formy prezenčního studia
magisterského studijního programu „Strojní inţenýrství“, kterou je nahrazeno označení pro
kombinovanou formu studia, není v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb.
2) Doplnění ţádosti o náleţitosti §4 odst. 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb.
3) Doplnění a úprava vnitřních předpisů o podmínkách prostupnosti mezi bakalářským a magisterským
studijním programem.
Doporučení: Dobu přerušení vyuţít k uvedení současného strukturovaného studia do souladu se závěry
Boloňské deklarace.
Zdůvodnění pro Fakultu strojní TU v Liberci: 1) Doplnění ţádosti o náleţitosti §4 odst. 3 a 4 vyhlášky
MŠMT č. 42/1999 Sb.
2) Doplnění ţádosti o doktorské studijní programy o sloţení oborových rad.

ad3) žádost o státní souhlas Mezinárodní pražské vysoké školy v Praze
Za účasti zástupců žadatele AK projednala tuto žádost o státní souhlas a o akreditaci bakalářských studijních
programů.
Závěry:
1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Právo a právní věda“ na Mezinárodní
praţské vysoké škole v Praze.
Zdůvodnění: Dlouhodobý záměr výzkumné činnosti je příliš nekonkrétní. Profily absolventa a studijní plány
bakalářského a původně předloţeného magisterského studijního programu nejsou odlišeny a to přesto, ţe
v závěru posouzení ţádosti byly ţadatelem magisterské studijní programy staţeny. Absolvent má být
profilován jako „právník“, u bakalářského studijního programu je však třeba specializace. Studijní plán
obsahuje značné mnoţství matematických a všeobecně přírodovědných předmětů (386 hodin), naproti tomu
některé základní právní obory (např. obchodní právo, rodinné právo, trestní právo hmotné) jsou uvedeny ve
speciálních disciplínách. Předkladatel chce poskytovat rovnocenné vzdělání v ruském i českém právu, avšak
nikoli srovnávacím způsobem. Výuka má být zajišťována převáţně ruskými právníky, není jasné, kdo bude
vyučovat české právo. Nedostatečný je i seznam literatury. V ţádosti chybí údaje o zkouškách a o ukončení
studia. Všechny uvedené personální i věcné nedostatky činí návrh nezpůsobilým k akreditaci.
2) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ obory
„Ekonomika a management“ a „Styky s veřejností“ na Mezinárodní praţské vysoké škole v Praze.
Zdůvodnění: V ţádosti chybí jasné explicitní vyjádření cílů školy a cílů studia s ohledem na budoucí
uplatnění absolventů. Struktura studijních oborů je charakterizována velmi stručně a neúplně. Pojetí oboru
Ekonomika a management je velmi všeobecné a příliš široce zaloţené. Důraz je kladen spíše na historickovývojový přístup, coţ se výrazně odlišuje od moderního pojetí oboru ve vyspělých zemích. Navrhované
proporce výuky jednotlivých předmětů i sama jejich skladba jsou velmi sporné. Základní ekonomické
discipliny jsou ve srovnání s dílčími odbornými předměty značně podceněny. Obor Styky s veřejností není
koncipován jako ekonomický obor (není zde minimálně 30% ekonomických předmětů) a vzhledem ke své
povaze nemůţe být zařazen do studijního programu Ekonomika a management.
Naprosto nevyhovující je personální zajištění výuky. Profilové předměty oboru nejsou zajištěny
zkušenými pedagogy s pedagogickou či vědeckou hodností. Řada pedagogů zajišťuje výuku velkého počtu
předmětů, které spolu přímo nesouvisejí (L. Lisovskaja 6, V. Nikolajeva 8). U mnoha pedagogů není
uvedena publikační činnost a u některých předmětů nejsou vyučující uvedeni.
Záměr vědeckovýzkumné činnosti má podobu vágních proklamací, není konkretizován a působí
dojmem, ţe se s vědeckovýzkumnou činností vůbec nepočítá.
Navrhované studijní programy mají spíše povahu univerzitního sériového bakalářského studia neţ
bakalářského neuniverzitního studijního programu.
3) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola Mezinárodní praţské
vysoké škole v Praze.
Zdůvodnění: AK nedoporučila k akreditaci ani jeden studijní program.

ad4) akreditace studijních programů
A) bakalářské
VOŠIS Praha
Informační studia a knihovnictví
obor: Služby muzeí a galerií
Závěry: AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Informační studia a
knihovnictví“, oboru „Sluţby muzeí a galerií“ podle § 81 zákona o vysokých školách na dobu 4 let,
resp. jako u oboru „Sluţby knihoven“ téhoţ programu, k němuţ AK vydala souhlasné stanovisko 14.
června 2000. Forma studia je prezenční, standardní doba studia je 3 roky.
B) magisterské
UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká
Biochemie
obor:Biochemie
Závěr: AK souhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Biochemie“ s oborem
“Biochemie“ na Fakultě přírodovědecké Univerzity Palackého v Olomouci na dobu 6 let. Forma studia
je prezenční, standardní doba studia je 5 let.
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko – správní
Systémové inženýrství a informatika
obor:Informatika ve veřejné správě
Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Systémové inţenýrství a
informatika“, obor „Informatika ve veřejné správě“ na Fakultě ekonomicko – správní Univerzity
Pardubice na 4,5 roku. Forma studia je prezenční, standardní doba studia je 3,5 roku.
2) AK souhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Systémové inţenýrství a informatika“,
obor „Informatika ve veřejné správě“ na Fakultě ekonomicko – správní Univerzity Pardubice na 6 let.
Forma studia je prezenční, standardní doba studia je 5 let.
C) doktorské:
VFU Brno, Fakulta farmaceutická
Farmacie
obor: Sociální farmacie - lékárenství
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Farmacie“, obor „Sociální
farmacie-lékárenství“ na Fakultě farmaceutické Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně na dobu
4 let. Forma studia prezenční a kombinovaná.
UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká ve spolupráci s MÚ AV ČR v Praze
Matematika
obory: Matematická analýza
Přibliţné a numerické metody
Aplikovaná matematika
obor: Aplikovaná matematika
Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Matematika“, obory
„Matematická analýza“ a „Přibliţné a numerické metody“ a doktorského studijního programu
„Aplikovaná matematika“ obor „Aplikovaná matematika“ na Matematický ústav Akademie věd České
republiky na dobu akreditace těchto programů na Fakultě přírodovědecké Univerzity Palackého v
Olomouci.
ad5) problematika přijímání studentů a absolventů VOŠ na neuniverzitní vysoké školy (NVŠ)
AK diskutovala o množících se případech, kdy vysoké školy nabízejí absolventům VOŠ možnost bakalářského
studia. Z diskuse:
přijímání studentů na VŠ se řídí zákonem o vysokých školách;
v rámci studia na NVŠ nelze uznávat zkoušky složené na VOŠ, i když je VŠ stejného zaměření nebo
dokonce z VOŠ vznikla; student NVŠ je povinen složit všechny zkoušky uložené studijním plánem;
pro absolventy VOŠ, která se stala NVŠ, by bylo možné uvažovat o individuálním studijním plánu;
skutečná doba studia však může být kratší, pokud je student (absolvent VOŠ) schopen zvládnout všechny
zkoušky; pokud však studijní plán předepisuje účast na specializovaných seminářích či laboratorních
cvičeních, student je musí absolvovat v plném rozsahu;
bylo by možné uvažovat o uznání pouze v případě praxe z VOŠ;

Závěry: 1) AK nesouhlasí s uznáváním zkoušek z VOŠ při následném studiu na vysoké škole.
2) Absolventi VOŠ v odpovídajícím studijním programu musí splnit všechny studijní povinnosti dané
studijním plánem NVŠ.
3) AK pověřuje tajemníka, aby o těchto závěrech dopisem informoval soukromé NVŠ.
ad6) žádost o zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice
Za účasti zástupců Univerzity Pardubice projednala AK žádost o zřízení Fakulty humanitních studií spolu se
žádostí o prodloužení akreditace studijních programů uskutečňovaných Ústavem jazyků a humanitních studií a o
akreditaci nových studijních programů.
Závěry: 1) AK souhlasí se zřízením Fakulty humanitních studií na Univerzitě Pardubice.
2) AK souhlasí s prodlouţením akreditace bakalářského studijního programu „Historické vědy“, obor
„Kulturní dějiny“, uskutečňovaného doposud Ústavem jazyků a humanitních studií Univerzity
Pardubice na dobu 4 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky. Po zřízení Fakulty
humanitních studií Univerzity Pardubice AK souhlasí s akreditací tohoto bakalářského studijního
programu na této fakultě.
3) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Sociologie“, obor “Sociální
antropologie“ na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice po jejím zřízení na dobu 4 let.
Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.
4) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Filozofie“, obor „Religionistika“ na
Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice po jejím zřízení na dobu 6 let. Forma studia je
prezenční, standardní doba studia 3 roky.
5) U ostatních studijních programů (jiţ uskutečňovaných i nově ţádaných) je projednání odloţeno.
ad7) příprava standardů pro akreditace bakalářských studijních programů na NVŠ
AK se zabývala možností stanovit minimální standardy pro nové žádosti o akreditace studijních programů.
Z diskuse:
minimální standardy se mohou týkat např. kvalifikace učitelů, počtu učitelů na studenta, personálního
zajištění stěžejních předmětů apod.;
bylo by obtížné stanovit obecné minimální standardy pro všechny druhy žádostí;
splnění případných standardů by neznamenalo automatické doporučení žádosti;
otázkou je, zda by standardy měly být pevné nebo orientační;
problémy jistě nastanou u smíšených oborů;
Závěr: AK pověřila Milana Sojku, aby dopracoval a při posuzování ţádostí začal uplatňovat minimální
standardy pro ekonomické obory.
ad8) problematika forem studia (kombinovaná a distanční)
AK diskutovala o odlišnostech posuzování žádostí o kombinovanou případně distanční formu studia. Z diskuse:
v každém případě je třeba postupovat v souladu s vyhláškou č. 42/1999, která vyžaduje předložení
distančních učebních pomůcek, doklady o kvalifikaci učitelů pro tyto formy a další náležitosti;
v mnoha případech je kombinovaná forma považována za synonym pro bývalé dálkové studium;
ani zákon o vysokých školách ani zmíněná vyhláška tyto formy studia nedefinují;
žádná vysoká škola u nás nemá v současné době předpoklady a schopnosti uskutečňovat program pouze
v distanční formě;
absolvent studijního programu lhostejno v jaké formě studia musí mít jasně stanovené znalosti a
dovednosti, což je možné nazvat cílem cesty, je však nutné mít dostatečné informace o cestě k tomuto cíli,
tzn. metodice studia apod.
studenti v kombinované formě při zaměstnání jsou často více motivovaní ke studiu než studenti
v prezenční formě;
důkladnější posuzování kombinované formy studia nemá přispět k její likvidaci, ale má posloužit jako
zdravý tlak na žadatele, aby se její metodikou více zabývali.
Závěry: 1) Ţádosti o kombinovanou formu studia by měly obsahovat jasně definovaný podíl prezenční
výuky a podíl samostudia.
2) Zkoušky v kombinované formě studia musí být stejně náročné jako v prezenční formě.
3) Kombinovaná forma studia předpokládá předloţení metodiky studia a učebních pomůcek (i
multimediálních) pro tu část studia, která má být uskutečňována distanční formou. AK ponechává na
pracovních skupinách způsob posouzení těchto ţádostí, případné vyţádání odborných posudků či
vyţádání dalších podkladů k ţádosti.
ad9) žádosti státních VOŠ o akreditace studijních programů

Náměstek ministra seznámil AK s materiálem „Další postup při vzniku veřejných VŠ neuniverzitního typu na
bázi některých státních VOŠ“, který byl projednán poradou vedení MŠMT. Jedná se o 8 VOŠ usilujících o vznik
NVŠ a splňujících kvantitativní kritéria MŠMT. AK se zabývala postupem projednáváním těchto žádostí o
akreditace bakalářských studijních programů. V diskusi zaznělo, že žádosti lze předkládat podle § 81 zákona o
vysokých školách. Takto předložené žádosti nejdříve posoudí pracovní skupina pro neuniverzitní vysoké školy,
potom je předá příslušné pracovní skupině podle oborového zaměření žádosti.
ad10) různé, závěr
Jan Lachman informoval AK o snaze Rady vlády pro lidská práva použít AK k prosazení zařazení výchovy
k lidským právům do kurikulí učitelských studijních programů. Sekretariát AK navrhuje, aby o tomto
požadavku MŠMT informovalo vysoké školy.
Závěry: 1) AK vzala informaci na vědomí.
2) AK souhlasí s navrţeným postupem sekretariátu.
Milan Sojka a tajemník AK seznámili komisi s výsledky setkání hodnotitelských institucí zemí střední a
východní Evropy, které se uskutečnilo ve dnech 18.-19. 11. v Budapešti. Byla založena subsíť pro tyto
země, která je součástí světové sítě INQAAHE. Smyslem založení této subsítě by měla být vzájemná
informovanost, eventuelně výměny expertů. AK se rozhodla navázat užší kontakty se slovenskou AK.
Závěr: AK souhlasí s navrhovanými aktivitami AK a jejího sekretariátu v rámci nově vytvořené subsítě.
Pravoslav Stránský referoval o předkládané výroční zprávě lékařských fakult akreditovaných v USA
Ministerstvu školství Spojených států. Do poloviny prosince předloží děkani LF tyto zprávy v angličtině
pracovní skupině pro lékařské obory.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
Tajemník informoval AK o standardech EU regulovaných profesí, systému, který zajišťuje vzájemné
uznávání profesních kvalifikací.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
Příští zasedání AK se koná ve dnech 23.-24. ledna 2001.

