Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00
Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav
Stránský, Zdeněk Stránský, Vlastimil Juppa, Vladimír Křístek, František Šmahel, Petr Kolář, Josef Jařab, MarieElizabeth Ducreux, Adolf Melezinek, Bedřich Velický, Vladimír Kučera
Hosté: Josef Beneš - MŠMT, František Jeţek, Jan Bednář - RVŠ
Při projednávání ţádosti o udělení státního souhlasu Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze
o.p.s., byli přítomni: Ondřej Asztalos, Anna Benešová, Michal Klíma, Milan Kováč
Při projednávání ţádosti o udělení státního souhlasu Škodě Auto, a.s., vysoké škole v Mladé Boleslavi byli přítomni:
Vratislav Kulhánek, Pavel Nováček, Jaromír Zehnal, Alena Chromcová
Při projednávání ţádosti o udělení státního souhlasu Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého)
v Praze, s.r.o, byli přítomni: Václav Krištof, Oldřich Král, Alexandra Berková, Jan Vedral
Při projednávání ţádosti o akreditaci bakalářského studijního programu VOŠ Zlín ve spolupráci s VUT Brno byli
přítomni: Petr Sáha, Jaroslav Světlík, Alena Dofková, Jiří Filipec
Při projednávání ţádosti o udělení státního souhlasu VŠ Národní federace hotelů a restaurací v Praze, byli přítomni:
Josef Krůţela, Felix Kříţek, Miroslav Nejezchleba
Václav Vinš - tajemník AK, Marie Vaníčková, Jan Lachman
Omluveni: Pavel Holländer, Stanislav Procházka, Boris Vyskot, Tilman Berger
Program jednání:
1) ţádost o státní souhlas VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.
2) ţádost o státní souhlas Škody Auto a.s., VŠ v Mladé Boleslavi
3) ţádost o státní souhlas Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého) v Praze, s.r.o.
4) ţádost o akreditaci bakalářského studijního programu VOŠ Zlín v dohodě s VUT Brno
5) výroční zpráva Akreditační komise
6) ţádosti o akreditace studijních programů
7) ţádost o státní souhlas VŠ Národní federace hotelů a restaurací ČR v Praze
8) akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení
9) informace o projednávání změn ve sloţení Akreditační komise
10) různé, závěr
1) žádost o státní souhlas VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.
AK projednala ţádost za účasti zástupců ţadatele, kteří komisi odpovídali na dotazy a připomínky k obsahu
ţádosti. Vzhledem k nutnosti vyjasnění některých aspektů ţádosti bylo projednávání přerušeno. Závěry budou
přijaty na dubnovém zasedání AK.
2) žádost o státní souhlas Škody Auto a.s., VŠ v Mladé Boleslavi
Za účasti členů představenstva Škody Auto a tvůrců projektu AK projednala tuto ţádost. Po obšírné diskusi
přijala tyto závěry:
1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ekonomika a management„ s obory
„Podniková ekonomika a management provozu“ a „Podniková ekonomika a management obchodu“ na
dobu 4,5 roku, uskutečňovaného Škodou Auto a.s., vysokou školou v Mladé Boleslavi. Forma studia je
prezenční.
2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu Škodě auto a.s.,vysoké škole v Mladé Boleslavi
k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu.
3)žádost o státní souhlas Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého) v Praze, s.r.o
Zástupci ţadatele představili AK svoji ţádost a v následující diskusi AK dospěla k těmto závěrům:
Závěry a doporučení: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Mediální a
komunikační studia“ s oborem „Tvůrčí psaní“ na Literární akademii (Soukromá vysoká škola J.
Škvoreckého) v Praze, s.r.o, na dobu 4 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia je 3 roky.
2) AK souhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Mediální a komunikační studia“
s obory „Tvůrčí psaní“, „Mediální komunikace“ a „Redakční práce“ na Literární akademii (Soukromá
vysoká škola J. Škvoreckého) v Praze, s.r.o, na 6 let. Studium bude dvouoborové v kombinacích: „Tvůrčí
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psaní“ – „Mediální komunikace“ a „Tvůrčí psaní“ – „Redakční práce“. Forma studia je prezenční,
standardní doba studia je 5 let.
3) AK souhlasí s udělením státního souhlasu Literární akademii (Soukromé vysoké škole Josefa
Škvoreckého) v Praze, s.r.o., k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu.
4) žádost o akreditaci bakalářského studijního programu VOŠ Zlín v dohodě s VUT Brno
Zástupci vedení VOŠ T. Bati ve Zlíně a VUT Brno prezentovali AK společnou ţádost podle §81 zákona o
vysokých školách.
Po diskusi AK dospěla k těmto závěrům:
AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Chemie a technologie materiálů“
uskutečňovaného podle §81 zákona o vysokých školách na Fakultě technologické se sídlem ve Zlíně
Vysokého učení technického v Brně a na Vyšší odborné škole T. Bati ve Zlíně s oborem „Obuvnická
technologie“ na dobu 4,5 roku. Forma studia je prezenční se standardní dobou studia 3,5 roku, a
kombinovaná se standardní dobou studia 4 roky.
5) výroční zpráva Akreditační komise
AK doplnila některé detaily návrhu výroční zprávy, jak ji připravil sekretariát. Členové AK dodají své případné
připomínky sekretariátu nejpozději do 10 dnů. Zpráva bude doplněna o činnost pracovních skupin.
Závěr: Po doplnění návrhu výroční zprávy o činnosti AK za rok 1999 komise souhlasí s jejím
zveřejněním.
6) žádosti o akreditace studijních programů
A) bakalářské a magisterské studijní programy
Vysoká škola hotelová v Praze, s.r.o
Hotelnictví
akreditace rozšíření bakalářského studijního programu z prezenční na kombinovanou formu studia
Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření bakalářského studijního programu „Hotelnictví“
uskutečňovaného na Vysoké škole hotelové v Praze z prezenční na kombinovanou formu studia na dobu
akreditace prezenční formy studia téhoţ programu.
ČZU Praha, Provozně - ekonomická fakulta
Ekonomika a Management
akreditace rozšíření stávajícího magisterského studijního programu na výuku v německém jazyce v oboru
Agrarökonomie
Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření magisterského studijního programu „Ekonomika a
management“ uskutečňovaného na Provozně – ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze
o obor „Agrarökonomie“ na dobu akreditace vlastního magisterského programu. Formy studia jsou
prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 5 let.
AMU v Praze, DAMU
Dramatické umění
akreditace magisterského studijního programu „Dramatické umění“ v oborech „Herectví činoherního divadla“ a
„Herectví alternativního a loutkového divadla“;
u oboru „Dramatická výchova“ magisterského studijního programu „Dramatické umění“ změna standardní doby
studia ze čtyř na pět let
Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Dramatické umění“
v oborech „Herectví činoherního divadla“ a „Herectví alternativního a loutkového divadla“ na
Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Forma studia je prezenční, standardní doba
studia 4 roky. Doba platnosti akreditace nových oborů je na dobu platnosti akreditace magisterského
studijního programu „Dramatické umění“.
2) AK souhlasí se změnou standardní doby studia u magisterského studijního programu „Dramatické
umění“ v oboru „Dramatická výchova“ ze 4 na 5 let.
B) doktorské studijní programy
VŠP Hradec Králové, Fakulta pedagogická
Specializace v pedagogice
obor Inţenýrská pedagogika
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Pracovní skupina pro technické obory ţádost doporučila, pracovní skupina pro pedagogiku, psychologii a
kinantropologii navrhla vrátit ţádost předkladatelům k přepracování. Poté, co předkladatelé předloţili
dopracovanou ţádost, AK upravenou verzi podrobně prodiskutovala.
Závěr: 1) AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Specializace v pedagogice“ na
Pedagogické fakultě Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové na 4 roky. Formy studia jsou
prezenční a kombinovaná.
2) AK doporučuje místo navrhovaného názvu „Inţenýrská pedagogika“ nový název oboru „Teorie
vyučování technických předmětů“.
VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická
Geodézie a kartografie
akreditace rozšíření o obor Geoinformatika
Bude projednáno po doplnění ţádosti.
MU Brno, Fakulta ekonomicko-správní
Ekonomika a management
akreditace doktorského studijního programu
obor Podniková ekonomika a management
Pracovní skupina pro ekonomické obory ţádost doporučuje.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Ekonomika a management“ v oboru
„Podniková ekonomika a management“ na Fakultě ekonomicko - správní Masarykovy univerzity v Brně
na dobu 6 let. Formy studia jsou prezenční a kombinovaná.
VŠCHT v Praze, Chemicko-inţenýrská fakulta
Aplikovaná matematika
obor Aplikovaná matematika
Pracovní skupina pro matematiku a informatiku a pracovní skupina pro chemické obory ţádost doporučily.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Aplikovaná matematika“ v oboru
„Aplikovaná matematika“ na Chemicko-inţenýrské fakultě Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze na 6 let. Formy studia jsou prezenční a kombinovaná.
Ústav dějin umění AV ČR v Praze ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK v Praze
Dějiny výtvarných umění
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Dějiny výtvarných umění“
uskutečňovaného podle §81 zákona o vysokých školách ve spolupráci Ústavu dějin umění AV ČR a
Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na dobu 6 let. Formy studia
jsou prezenční a kombinovaná.
UK Praha, Filozofická fakulta
Filologie
obor Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
Pracovní skupina pro filologii a literární vědy ţádost doporučila.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Filologie“ v oboru „Obecná a
srovnávací literatura (komparatistika)“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na dobu 6 let.
Formy studia jsou prezenční a kombinovaná.
JU České Budějovice, Pedagogická fakulta
Filologie
obor Germánská filologie
Pracovní skupina pro filologii a literární vědy ţádost nedoporučila.
Závěr: AK nesouhlasí s akreditací doktorského studijního programu Filologie, oboru „Germánská
filologie“ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Zdůvodnění: Profil absolventa není uspokojivě definován. Navrhovaná témata disertačních prací jsou
oborově příliš úzce zaměřena. Obor je naopak koncipován příliš široce, neţ aby mohl být zajištěn
interními školiteli. Navíc je erudice českobudějovického odborníka vyuţito v doktorském studiu na FF
UK v Praze.
akreditace rozšíření akreditovaných doktorských studijních programů uskutečňovaných na níţe uvedených
vysokých školách na Ústav anorganické chemie v Řeţi u Prahy:
VŠCHT v Praze, Fakulta chemicko-inţenýrská
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Analytická chemie
obor Analytická chemie
Fyzikální chemie
obor Fyzikální chemie
VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie
Anorganická chemie
obor Anorganická chemie
Chemie a chemické technologie
obor Anorganická technologie
Chemie a technologie materiálů
obor Chemie a technologie anorganických materiálů
UK v Praze, Přírodovědecká fakulta
Analytická chemie
obor Analytická chemie
Fyzikální chemie
obor Fyzikální chemie
Anorganická chemie
obor Anorganická chemie
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Analytická chemie
obor Analytická chemie
Fyzikální chemie
obor Fyzikální chemie
Anorganická chemie
obor Anorganická chemie
Chemie a chemické technologie
obor Anorganická technologie
Chemie a technologie materiálů
obor Chemie a technologie anorganických materiálů
Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorských studijních programů uskutečňovaných na níţe
uvedených vysokých školách na Ústav anorganické chemie v Řeţi u Prahy podle §81 zákona o vysokých
školách:
Fakulta chemicko-inţenýrská Vysoké školy chemicko-technologické v Praze: studijní program (dále jen
SP) „Analytická chemie“, obor „Analytická chemie“;SP „Fyzikální chemie“, obor „Fyzikální chemie“.
Fakulta chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze: SP „Anorganická
chemie“, obor „Anorganická chemie“; SP „Chemie a chemické technologie“, obor „Anorganická
technologie“; SP „Chemie a technologie materiálů“, obor „Chemie a technologie anorganických
materiálů“.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze: SP „Analytická chemie“, obor „Analytická
chemie“; SP „Fyzikální chemie“, obor „Fyzikální chemie“; SP „Anorganická chemie“, obor
„Anorganická chemie“.
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice: SP „Analytická chemie“, obor „Analytická
chemie“; SP „Fyzikální chemie“, obor „Fyzikální chemie“; SP „Anorganická chemie“, obor
„Anorganická chemie“; SP „Chemie a chemické technologie“, obor „Anorganická technologie“; SP
„Chemie a technologie materiálů“ obor „Chemie a technologie anorganických materiálů“.
AK souhlasí s akreditací rozšíření uvedených programu na dobu jejich akreditace na jmenovaných
vysokých školách. Formy studia jsou prezenční a kombinovaná.
UK v Praze, Pedagogická fakulta
Historické vědy
obor České a československé dějiny
Pracovní skupina pro historii ţádost doporučila.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Historické vědy“, obor „České a
československé dějiny“ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na dobu 6 let. Formy studia
jsou prezenční a kombinovaná.
UJEP Ústí n/L., Pedagogická fakulta
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Specializace v pedagogice
obor Teorie výtvarné výchovy
Pracovní skupina pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii a pracovní skupina pro umělecké obory ţádost
doporučily.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Specializace v pedagogice“ v oboru
„Teorie výtvarné výchovy“ na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem na dobu 6 let. Formy studia jsou prezenční a kombinovaná.
7) žádost o státní souhlas VŠ Národní federace hotelů a restaurací ČR, cestovní ruch, hotelnictví,
lázeňství Praha, s.r.o
AK projednala ţádost o státní souhlas a o akreditaci studijního programu za účasti zástupců výše zmíněné
instituce.
Závěr: 1) AK souhlasí s akreditaci bakalářského studijního programu “Ekonomika a management“
v oborech „Management cestovního ruchu“ a „Management hotelů, gastronomických zařízení a
lázeňství“ na VŠ Národní federace hotelů a restaurací ČR, cestovní ruch, hotelnictví, lázeňství Praha,
s.r.o na dobu 4 let. Forma studia je prezenční.
2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu zřizovateli soukromé vysoké školy neuniverzitního typu
„Vysoká škola Národní federace hotelů a restaurací ČR, cestovní ruch, hotelnictví, lázeňství Praha,
s.r.o.“.
3) AK doporučuje úpravu názvu vysoké školy.
8) akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení
AK se zabývala rovněţ ţádostmi o akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení dále jmenovaných
vysokých škol a dospěla k těmto závěrům:
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech:
UK v Praze, Filozofická fakulta
Obecná psychologie
Sociální psychologie
UK v Praze, Fakulta farmaceutická
Toxikologie
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Politologie
Mezinárodní politické vztahy
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 4 let, nedoporučena akreditace jmenovacího řízení v oboru:
UK v Praze, Filozofická fakulta
Psychologie práce a organizace
Zdůvodnění: v příslušném doktorském studijním programu chybí absolventi.
VŠB-TU v Ostravě, FMMI
Chemické a energetické zpracování paliv
Řízení bylo přerušeno, bude vyţádáno doplnění ţádosti.
9) informace o projednávání změn ve složení Akreditační komise
Tajemník AK seznámil komisi s připravovanými změnami ve sloţení AK v souvislosti s ukončením funkčního
období jedné třetiny členů a pověřením 3 členů akademickými funkcemi. V této souvislosti byly diskutovány
případné dílčí úpravy v jednacím řádu AK
Závěr: 1) AK vzala informaci na vědomí.
2) AK pověřila tajemníka a místopředsedu přípravou návrhu změn ve svém jednacím řádu tak, aby
mohly být projednány na příštím zasedání.
10) Různé, závěr
 tajemník AK seznámil komisi se změnami ve sloţení sekretariátu AK. Novým členem sekretariátu se stal od
1.3. t.r. Ing. Pavel Šobra, který má na starosti akreditaci studijních programů, oborů habilitačního a
jmenovacího řízení a činnost pracovních skupin AK. Dr. Lachman má v pracovní náplni zasedání AK a
ţádosti o státní souhlas soukromých vysokých škol, Mgr. Vaníčková administrativní a finanční zajištění AK.
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AK projednala změny ve sloţení pracovní skupiny pro chemické obory: prof. Dr. Zdirad Ţák, CSc.,
ukončuje své členství z důvodu velkého pracovního vytíţení a na jeho místo je navrhován prof. Dr. Igor
Kučera, DrSc.
Závěr: AK souhlasí s ukončením členství prof. Dr. Zdirada Ţáka, CSc., a se jmenováním prof. Dr. Igora
Kučery, DrSc., z PřF MU v Brně členem pracovní skupiny pro chemické obory AK.
příští zasedání AK se koná ve dnech 25.-26.4. v Kostelci nad Černými Lesy
doba společného odjezdu na příští zasedání AK se mění na 9.30 hod.
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