Zápis z 9. zasedání Akreditační komise
Tišnov, 28. a 29. září 1999

Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer,
Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk Stránský, Boris Vyskot, Vlastimil Juppa, Vladimír
Křístek, František Šmahel, Petr Kolář, Vladimír Kučera, Josef Jařab, Marie-Elizabeth Ducreux, Adolf Melezinek,
Bedřich Velický
předsedové dalších pracovních skupin AK: Rolf Karlíček, Vladimír Čech, Rudolf Hrabák, Zdeněk Pertold
Hosté: Josef Beneš - MŠMT, Ivan Wilhelm - RVŠ
Při projednávání ţádosti o udělení státního souhlasu Vysoké školy finanční a správní v Praze byli přítomni:
Bohuslava Šenkýřová, Vladimír Čechák, Antonín Kubíček, Petr Richter
Při projednávání ţádosti o udělení státního souhlasu Mezinárodní vysoké školy podnikatelství a práva v Praze byli
přítomni: Danuše Přerovská, Miroslava Rejhová, Miloslav Orlický
Václav Vinš - tajemník AK, Zdeněk Palán, Jan Lachman
Omluveni: Tilman Berger
Program jednání:
1. Akreditace studijních programů
2. Ţádost o státní souhlas - VŠ finanční a správní v Praze
3. Ţádost o státní souhlas - Mezinárodní VŠ podnikatelství a práva v Praze
4. Problematika transformace některých státních VOŠ na neuniverzitní VŠ
5. Ţádosti o akreditace habilitačních a jmenovacích oborů
6. Různé, závěr
1) Akreditace studijních programů
A) doktorské
MU Brno Lékařská fakulta
Oftalmologie
Pracovní skupina pro lékařské vědy návrh nedoporučuje.
Závěr: AK nesouhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Oftalmologie“ na Lékařské
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Odůvodnění: AK již jednou přerušila řízení a vyžádala si doplňující podklady. Ani v těchto podkladech
nejsou všechny údaje, požadované vyhláškou 42/1999 Sb., takže pracovní skupina pro lékařské obory
nemohla posoudit, zda navrhovaný program je všestranně zajištěn a splňuje požadavky, dané citovanou
vyhláškou.
Otorhinolaringologie
Pracovní skupina pro lékařské vědy doporučuje akreditaci tohoto doktorského studijního programu.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Otorhinolaringologie“ na lékařské
fakultě Masarykovy univerzity v Brně na dobu šesti let.
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích Zdravotně sociální fakulta
Sociální, právní a zdravotní prevence dětí, dospělých a starých lidí
Pracovní skupina pro lékařské obory ani pracovní skupina pro právní a bezpečnostní obory návrh nedoporučují.
Závěr: AK nesouhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Sociální, právní a zdravotní
prevence dětí, dospělých a starých lidí“.
Odůvodnění: Studijní program je zcela nedostatečně personálně zajištěn. Na programu se podílí 14
vyučujících, z toho 12 je ve vedlejším pracovním poměru. Nikdo z nich se nevěnuje vědecké práci, ani
nevykazuje odpovídající publikační činnost v odborném tisku. Pokud jde o právnickou část programu, není
zde ani jeden vyučující v hlavním pracovním poměru. Studijní program je obsahově nevyvážený. Chybí
v něm předměty obecného základu, není uvedeno ověřování výsledků.

Jihočeská univerzita Teologická fakulta
Teologie
Pracovní skupina pro filozofii, teologii a religionistiku návrh doporučila.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Teologie“, obor „Systematická
teologie“ na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu 5 let.
Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta
Teorie a dějiny literatury
Pracovní skupina pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii a pracovní skupina pro filologii návrh doporučily.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Teorie a dějiny literatury“, obor „Dějiny
novější české literatury“ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích na dobu 5 let.
Akreditace doktorského studijního programu na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze ve
spolupráci s níţe uvedenými fakultami:
Chemie
v oborech
Chemie makromolekulárních látek
Přírodovědecká fakulta UK v Praze a Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
Fyzikální chemie makromolekulárních látek
Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
Technologie makromolekulárních látek
Fakulta chemicko-technologická UPa v Pardubicích
Pracovní skupina pro chemické obory návrh doporučila.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu v Ústavu makromolekulární chemie AV
ČR v oboru „Chemie makromolekulárních látek“ ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Karlovy v Praze a Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, v oboru
„Fyzikální chemie makromolekulárních látek“ s Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze a v oboru „Technologie makromolekulárních látek“ s Fakultou chemickotechnologickou Univerzity v Pardubicích na dobu deseti let.
B) magisterské a bakalářské
Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Informatika v ekonomice
Pracovní skupina pro ekonomické obory i pracovní skupina pro technické obory návrh doporučují.
Závěr: Akreditační komise souhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Informatika
v ekonomice“ na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě na dobu deseti let.
Západočeská univerzita v Plzni Pedagogická fakulta
Učitelství pro základní školy
obory Francouzský jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk
AK pozastavila projednávání této ţádosti a poţaduje její doplnění vzhledem k souvislostem mezi akreditovaným
bakalářským a navrhovaným magisterským studijním programem.
C) rozšíření akreditace
Univerzita Karlova
rozšíření akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na výuku
v anglickém jazyce
bakalářské studijní programy:
2.lékařská fakulta
Fyzioterapie
Optika a optometrie
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Fyzioterapie
Matematicko - fyzikální fakulta
Fyzika
Informatika
Matematika
Přírodovědecká fakulta
Demografie s ekonomií
Demografie se soc. geografií
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Demografie se sociologií
Hospodaření přírodními zdroji
Klinická a toxikologická analýza
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy:
geografie
geologie
biologie
chemie
magisterské studijní programy:
1. lékařská fakulta
Lékařství
Stomatologie
2. lékařská fakulta
Lékařství
3. lékařská fakulta
Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením
Evangelická teologická fakulta
Církevní dějiny
Ekumenická teologie
Filozofie
Nový zákon
Praktická teologie
Religionistika
Starý zákon
Systematická teologie
Teologická etika
Farmaceutická fakulta
Farmacie
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Tělesná výchova a sport
Fyzioterapie
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Stomatologie
Všeobecné lékařství
Lékařská fakulta Plzeň
Stomatologie
Všeobecné lékařství
Matematicko - fyzikální fakulta
Fyzika
Informatika
Matematika
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství pro střední školy
Pedagogická fakulta
Učitelství pro základní a střední školy v oborech:
anglický jazyk a literatura
ruský jazyk a literatura
hudební výchova
hra na hudební nástroj
sbormistrovství
Právnická fakulta
Právo
Přírodovědecká fakulta
Analytická chemie
Anorganická chemie
Biochemie
Biologie
Demografie
Fyzická geografie a geoekologie

3

Fyzikální chemie
Geografie a kartografie
Geologie
Hydrogeologie
Inţenýrská geologie
Jaderná chemie
Kartografie a geoinformatika
Ochrana ţivotního prostředí
Organická chemie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Uţitá geofyzika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy v oborech:
biologie-matematika
biologie-chemie
biologie-geografie
chemie-matematika
chemie-geografie
geografie-matematika
geografie-historie
biologie-geologie
chemie-geologie
doktorské studijní programy:
Evangelická teologická fakulta
Církevní dějiny
Ekumenická teologie
Filozofie
Nový zákon
Praktická teologie
Religionistika
Starý zákon
Systematická teologie
Teologická etika
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Biomechanika
Kinantropologie
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Anatomie, histologie a embryologie
Biofyzika
Buněčná a molekulární biologie
Chirurgické obory
Farmakologie
Fyziologie a patologická fyziologie
Gynekologie a porodnictví
Hygiena
Lékařská chemie a biochemie
Lékařská imunologie
Lékařská mikrobiologie
Neurologie
Oční lékařství
Otorinolaryngologie
Patologická anatomie a soudní lékařství
Pediatrie
Psychiatrie
Stomatologie
Vnitřní lékařství
Zobrazovací metody
Lékařská fakulta v Plzni
Anatomie, histologie a embryologie
Chirurgické obory
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Dermatovenerologie
Dětské lékařství
Farmakologie
Fyziologie a patologická fyziologie
Gynekologie a porodnictví
Hygiena, preventivní lékařství
Lékařská mikrobiologie
Neurologie, psychiatrie
Otorinolaryngologie
Patologická anatomie
Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví
Stomatologie
Vnitřní lékařství
Zobrazovací metody
Matematicko - fyzikální fakulta
Algebra
Diferenciální a integrální rovnice, teorie potencionálu
Ekonometrie
Finanční a pojistná matematika
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
Fyzika molekulárních a biologických struktur
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Fyzikální elektronika a vakuová fyzika
Geofyzika
Geometrie a globální analýza
Jaderná fyzika
Kombinatorika a diskrétní matematika
Kvantová optika a optoelektronika
Matematická lingvistika
Matematická logika
Matematické a počítačové modelování
Meteorologie a klimatologie
Obecné otázky fyziky
Obecné otázky matematiky a informatiky
Operační výzkum
Pravděpodobnost a matematická statistika
Softwarové systémy
Subjaderná fyzika
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
Teoretická informatika
Teorie čísel
Teorie funkcí a funkcionální analýza
Topologie a obecné struktury
Vědecko-technické výpočty
Pedagogická fakulta
Filozofie výchovy
Pedagogika
Speciální pedagogika
Pedagogická psychologie
Didaktika matematiky
Hudební teorie a pedagogika
Teorie výtvarné výchovy
Přírodovědecká fakulta
Analytická chemie
Anatomie a fyziologie rostlin
Anorganická chemie
Antropologie
Aplikovaná a krajinná ekologie
Biochemie
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Botanika
Demografie
Ekologie
Filozofie přírodních věd
Fyzická geografie
Fyzikální chemie
Fyziologie a vývojová biologie ţivočichů
Geologické vědy
Geologie aplikovaná
Hydrobiologie
Imunologie
Kartografie a geoinformatika
Makromolekulární chemie
Mikrobiologie
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Organická chemie
Parazitologie
Regionální a politická geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Zoologie
Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách
Závěr: AK souhlasí s rozšířením akreditací výše jmenovaných bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programů na uvedených fakultách Univerzity Karlovy v Praze na výuku
v anglickém jazyce na dobu platnosti akreditace týchž programů v českém jazyce.
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
rozšíření akreditace bakalářského studijního programu hudební umění o obory skladba, dirigování orchestru,
dirigování sboru
Pracovní skupina pro umělecké obory navrhuje rozhodnutí odročit na příští zasedání vzhledem k nutnosti
dodatečného dopracování zajištění některých oborů.
Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění
rozšíření akreditace o obory „Jevištní technologie“ pro bakalářský a „Divadelní manažerství“ pro
magisterský studijní program „Dramatická umění“.
Pracovní skupina pro umělecké obory navrhuje uvedená rozšíření akreditovat.
Závěr: Akreditační komise souhlasí s rozšířením akreditace o obory „Jevištní technologie“ pro
bakalářský a „Divadelní manažerství“ pro magisterský studijní program „Dramatická umění“ na
Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění na dobu 6 let.
Ţádost o rozšíření akreditace doktorských studijních programů „Fyzika“, „Informatika“ a „Matematika“
uskutečňovaných na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze na následující ústavy
Akademie věd ČR ve jmenovaných oborech:
Studijní program Fyzika:
Astronomický ústav AV
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Fyzikální ústav AV
Kvantová optika a optoelektronika
Subjaderná fyzika
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
Fyzika povrchů a rozhraní
Geofyzikální ústav AV
Geofyzika
Matematický ústav AV
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
Matematické a počítačové modelování
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Mikrobiologický ústav AV
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
Fyzika povrchů a rozhraní
Ústav fyziky atmosféry AV
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Meteorologie a klimatologie
Ústav fyziky plazmatu AV
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Ústav jaderné fyziky AV
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
Subjaderná fyzika
Jaderná fyzika
Ústav makromolekulární chemie AV
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
Ústav radiotechniky a elektroniky AV
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
Fyzika povrchů a rozhraní
Kvantová optika a optoelektronika
Ústav termomechaniky AV
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
Meteorologie a klimatologie
Matematické a počítačové modelování
Studijní program Matematika:
Matematický ústav AV
Algebra, teorie čísel a matematická logika
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury
Matematická analýza
Pravděpodobnost a matematická statistika
Vědecko - technické výpočty
Obecné otázky matematiky a informatiky
Ústav termomechaniky AV
Vědecko - technické výpočty
Ústav teorie informace a automatizace AV
Pravděpodobnost a matematická statistika
Ekonometrie a operační výzkum
Ústav informatiky AV
Algebra, teorie čísel a matematická logika
Vědecko - technické výpočty
Studijní program Informatika:
Matematický ústav AV
Teoretická informatika
Softwarové systémy
Matematická lingvistika
Diskrétní modely a algoritmy
Ústav informatiky AV
Teoretická informatika
Softwarové systémy
Ústav teorie informace a automatizace AV
Teoretická informatika
Softwarové systémy
Ústav termomechaniky AV
Teoretická informatika
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Závěr: AK souhlasí s rozšířením akreditace doktorských studijních programů „Matematika“,
„Fyzika“ a „Informatika“ uskutečňovaných na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
v Praze na výše uvedené ústavy Akademie věd ČR ve jmenovaných oborech na dobu, na níž jsou tyto
studijní programy na této fakultě již akreditovány.
2) Ţádost o státní souhlas Vysoké školy finanční a správní v Praze
AK se zabývala ţádostí této instituce o státní souhlas a o akreditaci studijního programu Bankovnictví,
peněžnictví, pojišťovnictví. V podrobné diskusi zaznělo mnoho dotazů k zástupcům ţadatele, kteří prezentovali
komisi svůj návrh.
Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací na dobu pěti let bakalářského studijního programu „Bankovnictví,
peněžnictví, pojišťovnictví“ v oborech „Bankovnictví, Pojišťovnictví, Podnikové finance, Veřejné
finance a správa“ se standardní dobou studia 3,5 roku, prezenční forma studia.
2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu Vysoké škole finanční a správní v Praze k působení jako
soukromá vysoká škola neuniverzitního typu.
3) Ţádost o státní souhlas Mezinárodní vysoké školy podnikatelství a práva v Praze
AK posuzovala ţádost této instituce o státní souhlas a o akreditaci studijního programu Právo.
Zástupci ţadatele prezentovali komisi svůj návrh a odpovídali na dotazy a připomínky jednotlivých členů.
Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Právo“ žadatele
Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva v Praze.
2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu Mezinárodní vysoké škole aplikovaného práva v Praze
k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu.
Odůvodnění: Při akreditaci studijního programu vychází AK z kriterií, jak jsou stanovena v ustanovení
§ 79 zákona o vysokých školách, tj. posuzuje zejména zdali navrhovaný studijní program odpovídá
požadavkům uvedeným v části čtvrté uvedeného zákona, a dále posuzuje jeho personální, finanční,
materiální, technické a informační zabezpečení.
V předmětné věci AK konstatuje zásadní nepoměr mezi proklamovaným praktickým zaměřením
studijního programu a jeho obecností, resp. šířkou jeho záběru (když absolvent navrhovaného
studijního programu by měl být „připraven pro práci právníka v široké oblasti podnikání, marketingu,
managementu, bankovnictví, auditu, celní služby, pojišťovnictví, v oblasti sociálních služeb,
v diplomatických službách, směřujících do oblasti mezinárodního obchodu a v dalších hospodářských
oblastech státní i soukromé sféry„, jakož i pro „profesi vyšetřovatel a kurátor„). V hodnotící zprávě
přijaté v říjnu 1998 na závěr akreditace právnických fakult, AK zformulovala 18 základních předmětů,
jež považuje za profilující pro magisterské studium práva. Ve studijním programu žadatele je z tohoto
počtu, v rámci povinných předmětů, obsaženo 15 (tj. prakticky všechny, včetně předmětů právních
dějin, římského práva a dokonce i obecné filosofie). Posuzovaný studijní program představuje složením
předmětů z oblasti práva veřejného, soukromého i teoretického základu zkrácení stávajícího modelu
magisterského studijního programu do formy tříletého bakalářského studijního programu. Dle
přesvědčení AK, a to vycházeje z teoretické, komparativní i empirické analýzy, je praktické zaměření
bakalářského studijního programu v oboru práva nezbytně spjato se specializací; vyšší stupeň
obecnosti, a tím i teoretičnosti studia pak v souladu s pojetím zákona o vysokých školách se studijním
programem magisterským.
AK své nesouhlasné stanovisko odůvodňuje i nepřesvědčivostí personálního zajištění
navrhovaného studijního programu Právo, když v něm není uveden jediný učitel, u něhož by se
předpokládalo působení v hlavním pracovním poměru v rozsahu pracovního úvazku 1.0. U učitelů,
uvedených v návrhu, se vesměs předpokládá působení na základě dohod o pracovní činnosti. U těch,
kteří by měli zajišťovat výuku právnických disciplin, pouze dva aktivně vědecky publikují, přičemž i u
nich by se jednalo o třetí, resp. čtvrtou pracovně právní aktivitu.
4) Problematika transformace některých státních VOŠ na neuniverzitní VŠ
Josef Beneš uvedl, ţe MŠMT se snaţí odstranit překáţky bránící tomu, aby se státní vyšší odborné školy mohly
transformovat ve školy vysoké. Vyjmenoval několik nejzávaţnějších problémů tohoto procesu: otázku majetku
těchto škol otázku financování - tyto školy financovány z jiných zdrojů neţ školy vysoké. Dalším problémem je
personální zajištění. Obecně panuje nedostatek kvalifikovaných učitelů, zvláště profesorů a docentů, kteří by byli
vědecky činní, a VOŠ je obtíţně získávají. K usnadnění odborného růstu učitelů budou navrhována např. zvláštní
stipendia.
Z diskuse:
 nejsnazším počátkem transformace VOŠ by byly jejich dohody s VŠ o společném uskutečňování studijních
programů, coţ zákon o vysokých školách umoţňuje;
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 od VOŠ aspirujících na VŠ se očekává, ţe budou uskutečňovat výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost;
 odborný růst učitelů je dlouhodobá záleţitost, proto i transformace VOŠ by měla být postupným procesem;
 zástupci tohoto typu škol by uvítaly vznik zvláštního zákona týkajícího se VOŠ;
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
5) Ţádosti o akreditace habilitačních a jmenovacích oborů
AK diskutovala problematiku časového omezení platnosti akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení,
jehoţ stanovení umoţňuje zákon o vysokých školách. AK dospěla ke stanovisku, ţe pokud doporučí ministerstvu
akreditovat obory habilitačního řízení, resp. obory habilitačního a jmenovacího řízení, doporučí současně
omezení na dobu 4 nebo 8 let, a to v závislosti na konkrétních podmínkách v jednotlivých navrhovaných
oborech. Omezení těchto řízení na 4 roky je tudíţ společné, a to z těchto důvodů:
 je potřebné, aby byl obor posílen mladšími habilitovanými učiteli nebo
 v příslušném doktorském studijním programu nejsou ţádní absolventi nebo
 pracoviště vykazuje nízkou publikační aktivitu.
Současně AK stanovila podmínku, ţe pro akreditaci oboru habilitačního řízení musí na příslušném
pracovišti působit alespoň dva docenti odpovídajícího odborného zaměření. Vzhledem k rozdílnému pojetí
ţádostí jednotlivých fakult, kdy některé předloţily ţádosti o akreditace „integrovaných„ habilitačních a
jmenovacích oborů, které se dále člení na konkrétnější zaměření, posuzovala AK rovněţ navrhovaná zaměření či
směry těchto oborů. Po této úvodní diskusi byly projednávány ţádosti podle odborného zaměření AK a jejich
stálých pracovních skupin. Ostatní ţádosti budou projednány na příštím zasedání nebo na dalších zasedáních AK,
pokud došlo k pozastavení akreditačního procesu.
Pozn.: doporučení AK k jednotlivým ţádostem jsou v zápisu rozdělena podle pracovních skupin, které pokrývají
danou problematiku jako celek nebo podle určujícího oborového zaměření (pokud to bylo moţné). Stanoviska
AK k těmto ţádostem jsou proto v zápisu uvedena pouze jedenkrát.
Závěry k žádostem o akreditaci habilitačních a jmenovacích oborů:
Obory historie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
UK Praha
Filozofická fakulta
Egyptologie
Pomocné vědy historické
Světové dějiny a obecné dějiny
České dějiny
MU Brno
Filozofická fakulta
Pravěká archeologie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
JU ČB
Pedagogická fakulta
České dějiny
MU Brno
Filozofická fakulta
Etnologie
České dějiny
Archívnictví
Obecné dějiny
Pomocné vědy historické
Slovanská archeologie
OU Ostrava
Filozofická fakulta
České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
UK Praha
Filozofická fakulta
Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky
Etnologie
Hospodářské a sociální dějiny
Iberoamerikanistika
Klasická archeologie
Obecné dějiny / Dějiny antického starověku
Pravěká a raně středověká archeologie
UP Olomouc
Filozofická fakulta
České dějiny
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Československé dějiny
Obecné dějiny
Obory pedagogiky a psychologie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
MU Brno
Fakulta sociálních studií
Sociální psychologie
Obecná psychologie
MU Brno
Filozofická fakulta
Klinická psychologie
UK Praha
Pedagogická fakulta
Pedagogická psychologie
doporučena akreditace habilitačního řízení na 8 let a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
MU Brno
Filozofická fakulta
Obecná psychologie
MU Brno
Pedagogická fakulta
Pedagogika
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
MU Brno
Filozofická fakulta
Vývojová psychologie
UP Olomouc
Pedagogická fakulta
Antropologie
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 8 let v oborech
UP Olomouc
Pedagogická fakulta
Speciální pedagogika
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 4 let v oborech
UP Olomouc
Filozofická fakulta
Andragogika
Zdůvodnění: pro jmenovací řízení je nedostatečné personální zajištění, kdy na
pracovišti není profesor.
UK Praha
Pedagogická fakulta
Speciální pedagogika
Zdůvodnění: pro jmenovací řízení je nedostatečné personální zajištění, neboť na
pracovišti není profesor.
akreditace nedoporučena
MU Brno
Fakulta sociálních studií
Psychologie práce
Zdůvodnění: Nedostatečné personální zajištění neboť na pracovišti není profesor a
jediný docent se oboru plně nevěnuje.
MU Brno
Filozofická fakulta
Psychologie práce a řízení
Zdůvodnění: Nedostatečné personální zajištění neboť ani jeden profesor ani docent
nepůsobí v oboru.
Sociální psychologie
Zdůvodnění: Nedostatečné personální zajištění neboť ani jeden profesor ani docent
nepůsobí v oboru.
Obory matematiky
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
MU Brno
Fakulta informatiky
Informatika
MU Brno
Přírodovědecká fakulta
Matematika - zaměření Algebra a teorie čísel
Matematika - zaměření Matematická analýza
Matematika - zaměření Geometrie
SU Opava
Matematický ústav
Matematika - zaměření Geometrie a globální analýza
Matematika – zaměření Matematická analýza
UK Praha
Filozofická fakulta
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Matematická lingvistika
UK Praha
Matematicko - fyzikální fakulta
Informatika - zaměření Didaktika a metodika informatiky
Informatika - zaměření Matematická lingvistika
Informatika - zaměření Softwarové inţenýrství
Informatika - zaměření Teoretická informatika
Matematika - zaměření Algebra a teorie čísel
Matematika - zaměření Didaktika matematiky
Matematika - zaměření Geometrie a topologie
Matematika - zaměření Matematická analýza
Matematika - zaměření Matematická logika
Matematika - zaměření Pravděpodobnost a matematická statistika
Matematika - zaměření Přibliţné a numerické metody
UP Olomouc
Přírodovědecká fakulta
Matematika - zaměření Matematická analýza
Matematika - zaměření Algebra a geometrie
VUT Brno
Fakulta strojního inţenýrství
Aplikovaná matematika
ZU Plzeň
Fakulta aplikovaných věd
Aplikovaná matematika
akreditace nedoporučena
MU Brno
Přírodovědecká fakulta
Matematika - zaměření Historie matematiky
Zdůvodnění: v současné době je nedostatečný počet etablovaných pracovníků.
MU Brno
Pedagogická fakulta
Matematika
Zdůvodnění: v současné době je nedostatečný počet etablovaných pracovníků.
UK Praha
Matematicko - fyzikální fakulta
Matematika – zaměření Historie a filozofie matematiky (resp. informatiky)
Zdůvodnění: v současné době je nedostatečný počet etablovaných pracovníků.
UK Praha
Přírodovědecká fakulta
Matem. a počítačové modelování v přírodních vědách se zaměřením na geometrii, biologické vědy a
chemické vědy
Zdůvodnění: v oboru jsou pouze dva habilitovaní docenti, důvody jsou rovněž věkové.
UP Olomouc
Přírodovědecká fakulta
Matematika - zaměření na aplikace
Zdůvodnění: je potřebné, aby obor byl posílen alespoň dvěma mladšími
habilitovanými pracovníky v obou hlavních směrech doktorského studijního
programu Aplikovaná matematika.
Obory vojenských VŠ
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
VA Brno
Vojenská logistika
VA Brno
Fakulta letectva a PVO
Vojenská technika - elektrotechnická
VA Brno
Fakulta vojenskotechnická - druhů vojsk
Dopravní stroje a zařízení
Vojenská technika, zbraně a munice
VVŠPV Vyškov
Ochrana vojsk a obyvatelstva
VVŠPV Vyškov Fakulta řízení vojenských systémů
Teorie řízení a bojového pouţití jednotek pozemního vojska
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
VA Brno
Fakulta letectva a PVO
Letecká a raketová technika
VA Brno
Fakulta velitelská a štábní
Teorie obrany státu
VA Brno
Fakulta vojenskotechnická - druhů vojsk
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Geodézie a kartografie
Materiálové vědy a inţenýrství
Strojírenská technologie
Vojenské stavby
Obory zemědělské a lesnické
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
ČZU Praha
Agronomická fakulta
Agrochemie a výţiva rostlin
Anatomie, fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat
Pedologie
Speciální zootechnika
Zemědělská chemie
Zemědělská mikrobiologie
ČZU Praha
Lesnická fakulta
Aplikovaná a krajinná ekologie
Ekologie
Ochrana půdy a meliorace
JU České Budějovice
Zemědělská fakulta
Obecná zootechnika
Speciální zootechnika
Zemědělská chemie
MZLU Brno
Agronomická fakulta
Fyziologie rostlin
Genetika ţivočichů
Morfologie a fyziologie hospodářských zvířat
Obecná a speciální produkce rostlinná
Šlechtění a semenářství
Výţiva a krmení hospodářských zvířat
Zemědělská botanika
Zemědělská chemie
MZLU Brno
Lesnická a dřevařská fakulta
Hospodářská úprava lesů
Lesnická a dřevařská technika
MZLU Brno
Zahradnická fakulta
Zpracování zahradnických produktů
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 8 let a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
ČZU Praha
Lesnická fakulta
Hospodářská úprava lesů
Dendrologie a anatomie lesních dřevin
Lesnická mechanizace
Pěstování lesů
Zemědělská a lesnická hydrologie
JU České Budějovice
Zemědělská fakulta
Ochrana rostlin
MZLU Brno
Agronomická fakulta
Obecná a speciální zootechnika
Pedologie
Zemědělská a potravinářská technika
MZLU Brno
Lesnická a dřevařská fakulta
Ekologie lesa
MZLU Brno
Zahradnická fakulta
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradnictví
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
ČZU Praha
Agronomická fakulta
Aplikovaná genetika a šlechtění
Kvalita zemědělských produktů
Obecná produkce rostlinná
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Obecná zootechnika
Ochrana rostlin
Speciální produkce rostlinná
Výţiva a krmení hospodářských zvířat
Zahradnictví
ČZU Praha
Lesnická fakulta
Lesní těţba a zpracování dřeva
JU České Budějovice
Zemědělská fakulta
Obecná produkce rostlinná
Speciální produkce rostlinná
Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
MZLU Brno
Agronomická fakulta
Agrochemie a výţiva rostlin
Zpracování zemědělských produktů
MZLU Brno
Lesnická a dřevařská fakulta
Ochrana lesa a myslivost
Pěstování lesa
Tvorba a ochrana krajiny
Zpracování dřeva
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 8 let v oborech
ČZU Praha
Agronomická fakulta
Pícninářství
ČZU Praha
Lesnická fakulta
Ochrana lesů a myslivost
JU Č. Budějovice
Zemědělská fakulta
Aplikovaná a krajinná ekologie
MZLU Brno
Agronomická fakulta
Rybářství
Ochrana rostlin
Ekologie
Zdůvodnění pro tuto skupinu oborů: nepůsobí profesor příslušného oboru.
akreditace nedoporučena
ČZU Praha
Lesnická fakulta
Anatomie a fyziologie dřevin
Zdůvodnění: doporučuje se sloučení s oborem Lesnická dendrologie do oboru
Dendrologie a anatomie lesních dřevin..
Aplikovaná a krajinná ekologie
Zdůvodnění: doporučuje se sloučení s oborem Ekologie.
Ochrana a obnova venkovských regionů a sídel
Zdůvodnění: v současné době je nedostatečný počet etablovaných pracovníků.
MZLU Brno
Agronomická fakulta
Technika pro zpracování zemědělských produktů a odpadů
Zdůvodnění: Doporučuje se sloučení s oborem Zemědělská a potravinářská technika.
Obory chemické a chemicko-technologické
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
ČVUT Praha
Fakulta jaderná a fyzikálně inţenýrská
Jaderná chemie
MU Brno
Přírodovědecká fakulta
Analytická chemie
Anorganická chemie
Biochemie
Fyzikální chemie
Organická chemie
UK Praha
Přírodovědecká fakulta
Analytická chemie
Anorganická chemie
Biochemie
Fyzikální chemie
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Makromolekulární chemie
Organická chemie
UP Olomouc
Přírodovědecká fakulta
Analytická chemie
Anorganická chemie
Organická chemie
Un. Pardubice Fakulta chemicko technologická
Analytická chemie
Anorganická chemie
Fyzikální chemie
Chemické inţenýrství
Makromolekulární chemie
Organická chemie
Technologie makromolekulárních látek
Technologie organických látek
VŠCHT Praha Fakulta chemické technologie
Anorganická chemie
Anorganická technologie
Makromolekulární chemie
Materiálové inţenýrství
Metalurgie
Organická chemie
Organická technologie
Technologie makromolekulárních látek
Chemie a technologie anorganických materiálů
VŠCHT Praha Fakulta chemicko – inţenýrská
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Chemické inţenýrství
VŠCHT Praha Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Biochemie
Biotechnologie
Chemie a analýza potravin
Technologie potravin
VŠCHT Praha Fakulta technologie ochrany prostředí
Chemické a energetické zpracování paliv
VUT Brno
Fakulta chemická
Makromolekulární chemie
Materiálové inţenýrství
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
VFU Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Veterinární chemie, biochemie a biofyzika
VUT Brno
Fakulta chemická
Chemie a technologie ochrany ţivotního prostředí
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 8 let v oborech
UK Praha
Přírodovědecká fakulta
Didaktika chemie
Zdůvodnění: jde o nový obor, bez rozvinutého zázemí doktorského studia.
akreditace nedoporučena
UK Praha
Farmaceutická fakulta
Farmaceutická analýza
Zdůvodnění: záměry a výstupy jsou shodné s oborem Analytická chemie. Samostatný
obor by nebyl dostatečně zajištěn.
Un. Pardubice Fakulta chemicko technologická
Chemická technologie textilu a vláken
Zdůvodnění: potřebná řízení lze provádět v oboru Technologie makromolekulárních
látek; personálně je obor zajištěn stejnými profesory a docenty.
Technologie celulózy, papíru a polygrafie
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Zdůvodnění: potřebná řízení lze provádět v oboru Technologie makromolekulárních
látek; personálně je obor zajištěn stejnými profesory a docenty.
Teorie chemické techniky
Zdůvodnění: po projednání se žadateli akreditováno jako obor Chemické inženýrství
ve shodě s doktorským studijním programem a ve shodě s příslušným oborem na
VŠCHT Praha.
VŠCHT Praha Fakulta chemické technologie
Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
Zdůvodnění: je žádoucí akreditovat jako jeden společný obor Metalurgie.
Chemická metalurgie
Zdůvodnění: je žádoucí akreditovat jako jeden společný obor Metalurgie. Personálně
navrhované obory Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů a Chemická
metalurgie zajišťuje jedna katedra.
VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Mikrobiologie
Zdůvodnění: potřebná řízení lze provádět v oboru Biochemie nebo Biotechnologie.
Odpovídají tomu zaměření a vědecké výstupy.
Organická chemie
Zdůvodnění: akreditace byla doporučena na jiné fakultě VŠCHT. Pracoviště nemá
profesora, docenti mohou působit při řízeních konaných na FCHT VŠCHT Praha.
Obory fyziky
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
ČVUT Praha
Fakulta jaderná a fyzikálně inţenýrská
Aplikovaná fyzika
Fyzika
MU Brno
Přírodovědecká fakulta
Fyzika kondenzovaných látek
UK Praha
Matematicko - fyzikální fakulta
Astronomie a astrofyzika
Fyzika - zaměření Didaktika fyziky
Fyzika - zaměření Fyzika kondenzovaných látek
Fyzika - zaměření Fyzika molekulárních a biologických struktur
Fyzika - zaměření Fyzika plazmatu
Fyzika - zaměření Fyzika povrchů a rozhraní
Fyzika- zaměření Historie a filozofie fyziky (resp. astronomie a astrofyziky)
Fyzika- zaměření Jaderná fyzika
Fyzika- zaměření Kvantová optika a optoelektronika
Fyzika- zaměření Subjaderná fyzika
Fyzika- zaměření Teoretická fyzika
Geofyzika
Meteorologie
UP Olomouc
Přírodovědecká fakulta
Optika a optoelektronika
VUT Brno
Fakulta strojního inţenýrství
Aplikovaná fyzika
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
ČVUT Praha
Fakulta elektrotechnická
Fyzikální inţenýrství
ČVUT Praha
Fakulta jaderná a fyzikálně inţenýrská
Fyzikální a materiálové inţenýrství
ČVUT Praha
Fakulta strojní
Aplikovaná fyzika
MU Brno
Přírodovědecká fakulta
Fyzika plazmatu
Obecná fyzika a matematická fyzika
Teoretická fyzika a astrofyzika
TU Liberec
Fakulta pedagogická
Fyzika
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UP Olomouc
Přírodovědecká fakulta
Aplikovaná fyzika
Fyzika kondenzovaných látek a akustika
Obecná a matematická fyzika
ZU Plzeň
Fakulta aplikovaných věd
Aplikovaná fyzika
akreditace nedoporučena
VŠB-TU Ostrava Hornicko - geologická fakulta
Aplikovaná fyzika
Zdůvodnění: Obor nenavazuje na příslušný doktorský studijní program.
Obory stavební
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
ČVUT Praha
Fakulta stavební
Geodézie a kartografie
Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Vodní hospodářství a vodní stavby
VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební
Teorie a konstrukce staveb
VŠB-TU Ostrava Hornicko - geologická fakulta
Důlní měřictví a geodézie
VUT Brno
Fakulta stavební
Geodézie a kartografie
Pozemní stavby
Soudní inţenýrství
Teorie a konstrukce staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
Obory filozofie a teologie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
UK Praha
Přírodovědecká fakulta
Filozofie a dějiny přírodních věd
MU Brno
Filozofická fakulta
Filozofie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
UP Olomouc
Filozofická fakulta
Filozofie
UK Praha
Evangelická teologická fakulta
Církevní dějiny
UK Praha
Filozofická fakulta
Filozofie
Informační studia a knihovnictví
UK Praha
Husitská teologická fakulta
Biblická teologie
Praktická teologie
Systematická teologie
UK Praha
Katolická teologická fakulta
Dějiny katolické církve
Křesťanská filozofie
akreditace nedoporučena
MU Brno
Filozofická fakulta
Logika
Zdůvodnění: mimo jednoho profesora v důchodovém věku v oboru nepůsobí
žádný.docent.
UK Praha
Evangelická teologická fakulta
Filozofie
Zdůvodnění: není prokázána návaznost na doktorský studijní program, chybí i
systematické pregraduální studium filozofie.
UK Praha
Husitská teologická fakulta
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Filozofie
Zdůvodnění: nejsou absolventi doktorského studijního programu, není prokázána
návaznost na takovýto program; není záruka výuky hlavních směrů křesťanské
filozofie pozdní antiky.
Judaistika
Zdůvodnění: není prokázána návaznost na doktorský studijní program; uváděná
návaznost je sporná. Dva ze tří profesorů nejsou oborově příslušní.
Náboţenské a církevní dějiny
Zdůvodnění: není prokázána návaznost na doktorský studijní program.
Religionistika a teorie náboţenství
Zdůvodnění: chybí oborově příslušný profesor; není prokázána návaznost na
doktorský studijní program.
UK Praha
Katolická teologická fakulta
Liturgika
Zdůvodnění: není zajištěno interními profesory s odpovídající badatelskou činností
v oboru.
Obory filologické
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
MU Brno
Filozofická fakulta
Český jazyk
Česká literatura
Jazykověda konkrétních jazykových skupin; zaměření Francouzský jazyk
Obecná jazykověda
Srovnávací indoevropská jazykověda
Teorie a dějiny slovanských literatur; zaměření Ruská literatura
Teorie a dějiny konkrétní národní literatury; zaměření Francouzská literatura
UK Praha
Filozofická fakulta
Anglická a americká literatura
Česká literatura
Český jazyk
Fonetika a fonologie
Konkrétní národní literatura - germánská literatura
Konkrétní národní literatura - španělská a hispanoamerická literatura
Lingvistika konkrétních jazyků a skupin - a) francouzský jazyk; b) francouzský jazyk a
srovnávací románský jazyk
Lingvistika konkrétního jazyka Asie
Obecná lingvistika
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky
Translatologie
UP Olomouc
Filozofická fakulta
Anglický jazyk
Český jazyk
Dějiny německé literatury
Německý jazyk
Ruský jazyk
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
MU Brno
Filozofická fakulta
Jazykověda konkrétních jazykových skupin; zaměření Anglický jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk,
Italský jazyk, Ruský jazyk, Ostatní slovanské jazyky
Klasická filologie
Teorie a dějiny konkrétní národní literatury; zaměření Německá literatura, Italská
literatura
Teorie a dějiny slovanských literatur; zaměření Ostatní slovanské literatury
OU Ostrava
Filozofická fakulta
Dějiny české literatury
Polský jazyk
UK Praha
Filozofická fakulta
Anglický jazyk
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Konkrétní národní literatura: antické literatury a jejich tradice
Konkrétní literatura slovanského národa
Konkrétní národní literatura - francouzská literatura
Konkrétní národní literatura - italská literatura
Konkrétní národní literatura - portugalská literatura
Konkrétní národní literatura - ruská literatura
Konkrétní národní literatura - literatura ugrofinská (maďarská, finská)
Lingvistika konkrétních jazyků a skupin - a) italský jazyk; b) italský jazyk a srovnávací
románská jazykověda
Lingvistika konkrétních jazyků a skupin - a) rumunský jazyk; b) rumunský jazyk a srovnávací románská
jazykověda
Lingvistika konkrétních jazyků a skupin a) španělský jazyk b) španělský jazyk a
srovnávací románská jazykověda
Lingvistika konkrétních jazyků a skupin - germánské jazyky
Lingvistika konkrétních jazyků a skupin - ugrofinské jazyky
Lingvistika konkrétních jazyků a skupin - klasická filologie
UP Olomouc
Filozofická fakulta
Dějiny anglické a americké literatury
Dějiny české literatury
Dějiny ruské literatury
Francouzský jazyk
Obecná jazykověda
Polský jazyk
Srovnávací slovanská jazykověda
Španělský jazyk
akreditace nedoporučena
MU Brno
Filozofická fakulta
Teorie a dějiny konkrétní národní literatury; zaměření Anglická a americká literatura, Španělská
literatura
Zdůvodnění pro zaměření Anglická a americká literatura: chybí příslušný doktorský
studijní program a působí pouze jeden habilitovaný učitel.
Zdůvodnění pro zaměření Španělská literatura: v oboru nepůsobí žádný habilitovaný
učitel.
UK Praha
Filozofická fakulta
Konkrétní národní literatura - rumunská literatura
Zdůvodnění: v současné době nejsou podmínky pro personální zajištění oboru, a to na
žádné fakultě.
Lingvistika konkrétních jazyků a skupin - a) portugalský jazyk; b) portugalský jazyk a srovnávací
románská jazykověda
Zdůvodnění: v současné době nejsou podmínky pro personální zajištění oboru, a to na
žádné fakultě; doporučuje se usilovat o spolupráci jak s našimi, tak zahraničními
odborníky.
UP Olomouc
Filozofická fakulta
Dějiny francouzské literatury
Zdůvodnění: není prokázána návaznost na doktorský studijní program.
Obory geologické
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
MU Brno
Přírodovědecká fakulta
Geologické vědy se zaměřeními
UK Praha
Přírodovědecká fakulta
Geologie obecná
Loţisková geologie
Mineralogie
Paleontologie
VŠB-TU Ostrava
Hornicko - geologická fakulta
Loţisková a průzkumná geologie
Mineralogie a geologie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
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UK Praha
Přírodovědecká fakulta
Geochemie
Hydrogeologie
Inţenýrská geologie
Petrologie a strukturní geologie
Uţitá geofyzika
Obory farmaceutické
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
UK Praha
Farmaceutická fakulta
Analytická chemie
Biochemie a metabolismus léčiv
Bioorganická chemie
Farmakognozie
Humánní a veterinární farmakologie
VFU Brno
Farmaceutická fakulta
Farmakognozie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
UK Praha
Farmaceutická fakulta
Farmaceutická technologie
Sociální farmacie - lékárenství
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 4 let v oborech
UK Praha
Farmaceutická fakulta
Biofyzika a biokybernetika
Zdůvodnění: na pracovišti není profesor.
Klinická farmacie
Zdůvodnění: na pracovišti není profesor.
VFU Brno
Farmaceutická fakulta
Galenická farmacie - farmaceutická technologie
Zdůvodnění: pro profesorská řízení je nedostatečné personální zajištění a vysoký věk
profesorů.
akreditace nedoporučena
UK Praha
Farmaceutická fakulta
Buněčná a vývojová biologie
Zdůvodnění: není prokázána návaznost na doktorský studijní program.
VFU Brno
Farmaceutická fakulta
Farmakologie a toxikologie
Zdůvodnění: není prokázána návaznost na doktorský studijní program.
Sociální farmacie - lékárenství
Zdůvodnění: není prokázána návaznost na doktorský studijní program.
Obory veterinární
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
VFU Brno
Fakulta veterinárního lékařství
Choroby malých zvířat a koní
Veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
VFU Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Hygiena a technologie potravin a veřejné veterinární lékařství
Choroby zvěře, ryb a včel a biologie a zoologie
Veterinární farmakologie, toxikologie, výţiva a dietetika
Veterinární chemie, biochemie a biofyzika
Zoohygiena, veterinární ekologie a ochrana ţivotního prostředí
VFU Brno
Fakulta veterinárního lékařství
Choroby hospodářských zvířat
Infekční choroby, epizootologie a patologická morfologie
Morfologie a fyziologie
Reprodukce, chov a genetika zvířat
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Obory umělecké
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
AMU Praha
Divadelní fakulta
Dramatická umění
AMU Praha
Fakulta filmová a televizní
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
AMU Praha
Hudební fakulta
Obory hudebního umění
JAMU Brno
Fakulta divadelní
Dramatická umění
JAMU Brno
Fakulta hudební
Hudební umění
MU Brno
Filozofická fakulta
Dějiny umění
UK Praha
Filozofická fakulta
Dějiny umění
Divadelní věda
UP Olomouc
Filozofická fakulta
Dějiny výtvarných umění
Muzikologie
VUT Brno
Fakulta architektury
Architektura
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 8 let a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
AMU Praha
Hudební fakulta
Obory tanečního umění
ČVUT Praha
Fakulta architektury
Architektonická tvorba
Dějiny architektury a ochrana památek
Teorie architektury
Urbanizmus a územní plánování
UK Praha
Filozofická fakulta
Filmová věda
Hudební věda
VUT Brno
Fakulta architektury
Urbanismus
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
MU Brno
Filozofická fakulta
Estetika
Obory elektrotechnické a informatiky
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
ČVUT Praha
Fakulta elektrotechnická
Elektronika a lékařská technika
Materiály a technologie pro elektrotechniku
Měřicí technika
Radioelektronika
Technická kybernetika
Telekomunikační technika
Teoretická elektrotechnika
Výpočetní technika a informatika
TU Liberec
Fakulta mechatroniky a mezioborových inţenýrských studií
Technická kybernetika
VŠB-TU Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Elektrické stroje, přístroje a pohony
Elektroenergetika
Elektronika a sdělovací technika
Informatika
Technická kybernetika
VUT Brno
Fakulta elektrotechniky a informatiky
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Elektronika a sdělovací technika
Elektrotechnická a elektronická technologie
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Technická kybernetika
Výpočetní technika a informatika
ZU Plzeň
Fakulta aplikovaných věd
Informatika a výpočetní technika
Technická kybernetika
ZU Plzeň
Fakulta elektrotechnická
Elektronika
Elektrotechnika
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
Elektrické stroje, přístroje a pohony
Elektroenergetika
VUT Brno
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Teoretická elektrotechnika
ZU Plzeň
Fakulta elektrotechnická
Elektroenergetika
akreditace nedoporučena
Un. Pardubice Fakulta chemicko technologická
Technická kybernetika
Zdůvodnění: nedostatečné personální zajištění; v nově navrhovaném oboru nepůsobí
ani mladší profesor ani mladší docent.
VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky
Teoretická a experimentální elektrotechnika
Zdůvodnění: nedostatečné personální zajištění; v navrhovaném oboru nepůsobí žádný
profesor.
Obory strojní a další technické
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
ČVUT Praha
Fakulta dopravní
Inţenýrská informatika
ČVUT Praha
Fakulta strojní
Aplikovaná mechanika
Konstrukční a procesní inţenýrství
Materiálové vědy a inţenýrství
TU Liberec
Fakulta strojní
Konstrukce strojů a zařízení
TU Liberec
Fakulta textilní
Textilní materiálové inţenýrství
Textilní technika
Un. Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera
Dopravní prostředky a infrastruktura
VŠB-TU Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství
Metalurgická technologie
VŠB-TU Ostrava
Fakulta strojní
Aplikovaná mechanika
Dopravní technika a technologie
Konstrukční a procesní inţenýrství
Strojírenská technologie
VŠB-TU Ostrava
Hornicko - geologická fakulta
Bezpečnost průmyslu, větrání a poţární ochrana
VŠB-TU Ostrava
Fakulta strojní, Hornicko - geologická fakulta, Fakulta metalurgie a materiálového
inţenýrství
Řízení strojů a procesů
VUT Brno
Fakulta strojního inţenýrství
Aplikovaná mechanika
Konstrukční a procesní inţenýrství
Materiálové vědy a inţenýrství

21

ZU Plzeň
Fakulta aplikovaných věd
Mechanika
ZU Plzeň
Fakulta strojní
Strojní inţenýrství
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
ČVUT Praha
Fakulta dopravní
Dopravní systémy a technika
ČVUT Praha
Fakulta strojní
Strojírenská technologie
TU Liberec
Fakulta strojní
Aplikovaná mechanika
Strojírenská technologie
Výrobní systémy a procesy
VŠB-TU Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství
Tepelná technika v průmyslu
VŠB-TU Ostrava
Fakulta strojní
Energetické stroje a zařízení
VUT Brno
Fakulta strojního inţenýrství
Strojírenská technologie
VUT Brno
Fakulta technologická Zlín
Řízení strojů a procesů
akreditace nedoporučena
VŠB-TU Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství
Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
Zdůvodnění: řízení mohou probíhat v rámci oboru Materiálové vědy a inženýrství.
VŠB-TU Ostrava
Fakulta strojní
Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
Zdůvodnění: nedostatečné personální zajištění; je uveden profesor i v jiném
navrhovaném oboru.
VŠB-TU Ostrava
Fakulta hornicko-geologická, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství
Ochrana ţivotního prostředí v průmyslu
Zdůvodnění: nedostatečné personální zajištění - uvádění docenti a profesoři nejsou
oborově příslušní; nedostatečná je i úroveň publikační činnosti.
VUT Brno
Fakulta strojního inţenýrství
Řízení strojů a procesů
Zdůvodnění: doktorský studijní program je společný s jinou fakultou, na níž lze konat
habilitační a jmenovací řízení; personální zajištění je nedostatečné, je uváděn
profesor zajišťující i jiný navrhovaný obor. Nedostatečná je i úroveň publikační
činnosti.
Obory biologické a ekologické
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
JU České Budějovice
Biologická fakulta
Botanika
Ekologie
MU Brno
Přírodovědecká fakulta
Biofyzika
Molekulární biologie a genetika
UK Praha
Přírodovědecká fakulta
Anatomie a fyziologie rostlin
Genetika, molekulární biologie a virologie
Imunologie
Parazitologie
Zoologie
UP Olomouc
Přírodovědecká fakulta
Botanika
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 8 let a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
MU Brno
Přírodovědecká fakulta
Zoologie
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doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
JU České Budějovice
Biologická fakulta
Zoologie
MU Brno
Přírodovědecká fakulta
Antropologie
Fyziologie rostlin
Fyziologie ţivočichů
UK Praha
Přírodovědecká fakulta
Botanika
Hydrobiologie
UP Olomouc
Přírodovědecká fakulta
Ekologie
Zoologie
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 4 let v oborech
JU České Budějovice
Biologická fakulta
Hydrobiologie
Zdůvodnění: není přiměřené personální zajištění; v oboru nepůsobí žádný profesor a
věkový průměr pedagogů je celkově vysoký.
Parazitologie
MU Brno
Přírodovědecká fakulta
Botanika
Zdůvodnění: není přiměřené personální zajištění; v oboru nepůsobí žádný profesor
botaniky.
UK Praha
Přírodovědecká fakulta
Mikrobiologie
Zdůvodnění: není přiměřené personální zajištění; v oboru nepůsobí žádný profesor.
akreditace nedoporučena
UK Praha
Přírodovědecká fakulta
Didaktika biologie
Zdůvodnění: chybí existence příslušného doktorského studijního programu a v oboru
nepůsobí žádný profesor ani docent.
Obory lékařské
(Jiţ projednané obory Lékařská chemie a biochemie z některých lékařských fakult budou na pořadu jednání AK
znovu v říjnu z důvodu souběţného posouzení pracovní skupinou AK pro chemické obory.)
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
MU Brno
Lékařská fakulta
Anatomie
Gynekologie a porodnictví
Chirurgické obory
Lékařská imunologie
Lékařská biologie
Lékařská fyziologie
Sociální lékařství
Stomatologie
Vnitřní lékařství
UK v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Histologie a embryologie
Chirurgie
Kardiochirurgie
Lékařská biofyzika
Lékařská farmakologie
Lékařská mikrobiologie
Oční lékařství
Patologie
Psychiatrie
Vnitřní nemoci
UK Praha
Lékařská fakulta v Plzni
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Vnitřní nemoci
UK Praha
1. lékařská fakulta
Gynekologie a porodnictví
Chirurgie
Lékařská fyziologie
Ortopedie
Vnitřní nemoci
UK Praha
2. lékařská fakulta
Lékařská fyziologie
Lékařská genetika
UK Praha
3. lékařská fakulta
Anatomie
Lékařská biologie
Lékařská farmakologie
Vnitřní nemoci
UP Olomouc
Lékařská fakulta
Chirurgie
Radiologie
Stomatologie
Vnitřní nemoci
VLA JEP v Hradci Králové
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
MU Brno
Lékařská fakulta
Dermatovenerologie
Lékařská farmakologie
Lékařská mikrobiologie
Patologická fyziologie
Histologie a embryologie
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Neurologie
Patologie
Psychiatrie
Radiologie
UK Praha
Lékařská fakulta v Plzni
Anatomie
Histologie a embryologie
Dermatovenerologie
Gynekologie a porodnictví
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Chirurgie
Lékařská farmakologie
Neurologie
Otorinolaryngologie
Patologie
Patologická fyziologie
Sociální lékařství
Stomatologie
UK Praha
1. lékařská fakulta
Anatomie
Histologie a embryologie
Dějiny lékařství
Dermatovenerologie
Hygiena a epidemiologie
Lékařská biofyzika
Lékařská biologie
Lékařská farmakologie
Lékařská genetika
Lékařská imunologie
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Neurochirurgie
Neurologie
Oční lékařství
Onkologie
Otorinolaryngologie
Patologická fyziologie
Patologie
Psychiatrie
Rehabilitační lékařství
Soudní lékařství
Stomatologie
Urologie
UK Praha
2. lékařská fakulta
Anatomie
Gynekologie a porodnictví
Chirurgie
Lékařská biologie
Lékařská farmakologie
Nukleární medicína
Onkologie
Patologická fyziologie
Patologie
Pediatrie
Radiologie
Rehabilitační lékařství
Soudní lékařství
Tělovýchovné lékařství
Vnitřní nemoci
UK Praha
3. lékařská fakulta
Dermatovenerologie
Histologie a embryologie
Lékařská fyziologie
Lékařská mikrobiologie
Pediatrie
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Popáleninová medicína a plastická chirurgie
Psychiatrie
UP Olomouc
Lékařská fakulta
Anatomie
Lékařská biofyzika
Lékařská farmakologie
Lékařská fyziologie
Patologická fyziologie
Gynekologie a porodnictví
Histologie a embryologie
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Lékařská biologie
Lékařská genetika
Lékařská mikrobiologie
Neurochirurgie
Neurologie
Patologie
Psychiatrie
Soudní lékařství
Tělovýchovné lékařství
VLA JEP Hradec Králové
Chirurgie
Toxikologie
Vnitřní nemoci
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doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 8 let v oborech
MU Brno
Lékařská fakulta
Pediatrie
UK Praha
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Lékařská fyziologie
Ortopedie
Patologická fyziologie
Pediatrie
Urologie
UK Praha
Lékařská fakulta v Plzni
Lékařská fyziologie
UK Praha
1. lékařská fakulta
Infekční nemoci
UK Praha
2. lékařská fakulta
Anesteziologie a resuscitace
Dermatovenerologie
Lékařská biofyzika
Lékařská imunologie
Lékařská mikrobiologie
Neurologie
Oční lékařství
Psychiatrie
Zdůvodnění pro obory, v nichž VŠ žádaly akreditaci řízení ke jmenování profesorem: působí
v nich alespoň dva docenti, kteří publikují a v doktorských studijních programech jsou
absolventi; v oborech však nepůsobí profesoři.
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 4 let v oborech
UK Praha
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Gynekologie a porodnictví
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Neurologie
Radiologie
Stomatologie
UK Praha
Lékařská fakulta v Plzni
Anesteziologie a resuscitace
Ortopedie
Psychiatrie
Urologie
UK Praha
1. lékařská fakulta
Lékařská informatika
Lékařská mikrobiologie
Nemoci z povolání
Pediatrie
Radiologie
UK Praha
3. lékařská fakulta
Gynekologie a porodnictví
Chirurgické obory
UP Olomouc
Lékařská fakulta
Lékařská imunologie
Pediatrie
VLA JEP Hradec Králové
Lékařská mikrobiologie
Radiobiologie
Zdůvodnění pro obory, v nichž VŠ žádaly akreditaci řízení ke jmenování profesorem:
na rozdíl od předchozí skupiny oborů v doktorských studijních programech nejsou
absolventi.
akreditace nedoporučena
MU Brno
Lékařská fakulta
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Soudní lékařství
Zdůvodnění: fakulta nežádala o samostatný obor a z podaných podkladů nelze určit,
zda jsou pro obor splněny podmínky.
UK Praha
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Anatomie
Zdůvodnění: v oboru nepůsobí ani žádný docent.
Klinická biochemie
Zdůvodnění: řízení mohou probíhat v oboru Lékařská chemie a biochemie.
UK Praha
Lékařská fakulta v Plzni
Nemoci z povolání
Zdůvodnění: uvedený profesor nepublikuje v oboru; na pracovišti je pouze jeden
docent.
Neurochirurgie
Zdůvodnění: uvedený profesor nepublikuje v posledních 3 letech v oboru.
Radiologie
Zdůvodnění: uvedený profesor nepublikuje v oboru; na pracovišti je pouze jeden
docent.
UK Praha
1. lékařská fakulta
Anesteziologie a resuscitace
Zdůvodnění: v příslušném studijním doktorském programu nestudují žádní studenti.
Lékařská psychologie a lékařská etika
Zdůvodnění: Není akreditován příslušný doktorský studijní program.
Nukleární medicína
Zdůvodnění: v oboru nejsou alespoň dva docenti publikující v tomtéž v oboru.
Sexuologie
Zdůvodnění: v příslušném studijním doktorském programu nestudují žádní studenti.
Tělovýchovné lékařství
Zdůvodnění: v oboru nejsou alespoň dva docenti publikující v tomtéž oboru.
UK Praha
2. lékařská fakulta
Infekční nemoci
Zdůvodnění: na pracovišti je pouze jeden docent.
Lékařská informatika
Zdůvodnění: v příslušném studijním doktorském programu nejsou žádní studenti.
Stomatologie
Zdůvodnění: v příslušném studijním doktorském programu nejsou žádní studenti.
UK Praha
3. lékařská fakulta
Lékařská psychologie
Zdůvodnění: není akreditován příslušný doktorský studijní program.
6) Různé
 poţadavky na obsah ţádostí o prodlouţení akreditace studijních programů fakult:
Místopředseda AK seznámil komisi s pracovním návrhem obsahu ţádostí o prodlouţení akreditace, které budou
podávány podle přijatého harmonogramu;
Závěr: Členové AK zašlou své připomínky k návrhu do říjnového zasedání AK sekretariátu AK.
 změna ve sloţení pracovní skupiny pro vojenské obory;
Závěr: AK souhlasí s nahrazením zesnulého prof. Ing. Kamila Kollerta, CSc., doc. Ing. Miroslavem
Dřímalem, CSc., z VVŠPV ve Vyškově.
 tajemník AK informoval komisi o schůzce některých členů AK se zástupci státních VOŠ ţádajících o
akreditaci bakalářských studijních programů bez spolupráce s vysokými školami, která se uskutečnila dne
22.9.t.r. na MŠMT;
 dále tajemník hovořil o Asociaci technických univerzit v Německu, usilující o mezinárodní akreditaci a o
moţnosti vstupu AK a našich technických univerzit do této asociace;
Závěr: AK vzala informace na vědomí.
 příští zasedání AK se koná ve dnech 26.-27. října.
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