Zápis z 11. zasedání Akreditační komise
Nový Dvůr, 23. a 24. listopadu 1999
Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer,
Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský, Zdeněk Stránský, Petr Kolář, Bedřich Velický, Adolf Melezinek, Boris
Vyskot, Vlastimil Juppa, Josef Jařab, František Šmahel
Hosté: Josef Průša, Josef Beneš - MŠMT, Ivan Wilhelm, Jan Ehleman - RVŠ
Při projednávání průběhu a návrhu závěrů k hodnocení lékařských fakult byli přítomni:
rektoři a prorektoři: Lubomír Dvořák - UP Olomouc; Pavel Klener - UK Praha; Zuzana Brázdová - MU Brno; Josef
Fusek - VLA Hradec Králové;
děkani LF: Štěpán Svačina - 1.LF UK; Martin Bojar - 2.LF UK; Michal Anděl - 3.LF UK; Ivo Šteiner - LF UK
Hradec Králové; Jiří Vorlíček - LF MU; Jana Mačáková - LF UP;
proděkani LF: Antonín Zicha, Zdeněk Rusavý, Helena Zavazalová - LF UK Plzeň; Petr Dítě - LF MU;
Při projednávání průběhu a návrhu závěrů k hodnocení právnické fakulty UP Olomouc byli přítomni: Lubomír
Dvořák - rektor UP Olomouc; Jana Mačáková - navrhovaná na rektorku UP, Jiří Blaţek - děkan právnické fakulty
UP, Ludmila Lochmanová, Michal Malacka - proděkani
Václav Vinš - tajemník AK
Omluveni: Marie-Elizabeth Ducreux, Vladimír Kučera, Tilman Berger, Vladimír Křístek, Petr Richter
Program jednání:
1. Akreditace studijních programů
2. Ţádosti o akreditace habilitačních a jmenovacích oborů
3. Závěry hodnocení lékařských fakult
4. Závěry hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc
5. Poţadavky AK na předkládání ţádostí o reakreditace SP
6. Různé, závěr

1) Akreditace studijních programů
A) doktorské
OU Ostrava, Fakulta přírodovědecká
Aplikovaná matematika
obor: Aplikovaná algebra
Pracovní skupina pro matematiku a informatiku ţádost doporučila.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Aplikovaná matematika“ na
Fakultě přírodovědecké Ostravské univerzity v Ostravě na dobu osmi let.
Geografie a kartografie
obor: Ochrana a tvorba krajiny
Projednávání ţádosti je pozastaveno do doby, neţ pracovní skupina pro geografické obory obdrţí doplnění
týkající se zejména vyjasnění personálního zajištění a zaměření navrhovaného oboru.
ZČU Plzeň, Právnická fakulta ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR v Plzni
Právo
obory: Obchodní právo
Ústavní právo
Mezinárodní právo
Teorie práva
Právní dějiny
Občanské právo
Trestní právo
Správní právo
Pracovní skupina pro právní a bezpečnostní obory návrh doporučila.
Závěr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu „Právo“ v oborech „Obchodní
právo“, „Ústavní právo“, „Mezinárodní právo“, „Teorie práva“, „Právní dějiny“, „Občanské právo“,

„Trestní právo“, „Správní právo“ na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci
s Ústavem státu a práva AV ČR v Plzni na dobu pěti let.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou UP
Pardubice
Analytická chemie
obor: Analytická chemie
Fyzikální chemie
obor: Fyzikální chemie
Chemie a chemické technologie
obory: Anorganická technologie
Organická technologie
Chemie a technologie anorganických materiálů
Pracovní skupina pro chemické obory návrh doporučila.
Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorských studijních programů „Analytická chemie“, obor
„Analytická chemie“, „Fyzikální chemie“, obor „Fyzikální chemie“, „Chemie a chemické
technologie“, obory „Anorganická technologie“, „Organická technologie“ a „Chemie a technologie
anorganických materiálů“ uskutečňovaných na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
na Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze na dobu platnosti akreditace na výše zmíněné
fakultě.
TU Liberec, Hospodářská fakulta, Univerzity Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta a VŠP Hradec
Králové, Fakulta řízení a informační technologie
Systémové inţenýrství a informatika
Projednávání ţádosti bylo přerušeno a vráceno k dopracování, protoţe učební plán nezahrnuje některé systémové
disciplíny.
Biofyzikální ústav AV ČR v Brně ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU v Brně
Biologie
obory: Molekulární a buněčná biologie
Genetika
Fyziologie a vývojová biologie ţivočichů
Imunologie
Fyzika
obor: Biofyzika
Pracovní skupina pro biologii a ekologii návrh doporučila.
Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Biologie“, obory
„Molekulární a buněčná biologie“, „Genetika“, „Fyziologie a vývojová biologie ţivočichů“ a
„Imunologie“ a doktorského studijního program“Fyzika“ s oborem „Biofyzika“, uskutečňovaných na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně na Biofyzikální ústav AV ČR v Brně na dobu
platnosti akreditace těchto programů na výše zmíněné fakultě.

B) magisterské
OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta
Fyzikální chemie
obor: Fyzikální chemie pevných látek
Pracovní skupina pro chemii a pracovní skupina pro fyziku návrh nedoporučily.
Závěr: AK nesouhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Fyzikální chemie“ na
Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.
Zdůvodnění: Profil absolventa je nejasný, studijní plán je útrţkovitý a nevyváţený, svým pojetím
odpovídá spíše bakalářské úrovni studia neuniverzitního zaměření. Personální zajištění je nedostatečné,
nikdo z interních učitelů se nevěnuje výzkumné práci v oboru pevných látek, nedostatečná je i
publikační činnost. Magisterský studijní program by neměli zajišťovat v převáţné míře externí učitelé.
Geografie
obor: Politická a kulturní geografie
Pracovní skupina pro politologii a sociologii návrh doporučila.
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Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření magisterského studijního programu Geografie na
Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě o obor „Politická a kulturní geografie“ na dobu
platnosti akreditace programu.
Zoologie
obor: Aplikovaná zoologie a ekologie
Pracovní skupina pro biologii a ekologii návrh nedoporučila.
Závěr: AK nesouhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Zoologie“ na Přírodovědecké
fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.
Zdůvodnění: Studijní program není vyváţený, chybí některé podstatné předměty. Personální zajištění je
nedostatečné, někteří učitelé by měli zajišťovat i několik předmětů.
UP Olomouc, Lékařská fakulta
Zdravotnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení
obor: Management zdravotnictví
Pracovní skupina pro lékařské obory, prac. skupina pro ekonomické obory a prac. skupina pro právní obory
návrh doporučily. Podmínkou pro udělení akreditace je však souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví,
které dosud nebylo vydáno.
Závěr: AK souhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Zdravotnictví se zaměřením na
ekonomiku a řízení“, obor: „Management zdravotnictví“ na Lékařské fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci na dobu čtyř let. Forma studia je prezenční.
ZČU Plzeň, Pedagogická fakulta
Učitelství pro základní školy
obory:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Projednávání je pozastaveno, fakulta dosud nedodala vyţádané doplňky k ţádosti.
2) Ţádosti o akreditace habilitačních a jmenovacích oborů
Obory teologie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
UK Praha
Katolická teologická fakulta
Historicko - právní vědy
Katolická teologie
UK Praha
Evangelická teologická fakulta
Evangelická teologie historických disciplín
Evangelická teologie praktických disciplín
Evangelická teologie systematických disciplín
UP Olomouc
Cyrilometodějská teologická fakulta
Teologie
Obory pedagogiky, psychologie a kinantropologie
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
UK Praha
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Kinantropologie
UP Olomouc
Fakulta tělesné kultury
Kinantropologie
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 8 let a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
MU Brno
Pedagogická fakulta
Hudební výchova
UP Olomouc
Filozofická fakulta
Klinická psychologie
UK Praha
Pedagogická fakulta
Pedagogika
Hudební teorie a pedagogika
UJEP Ústí nad Labem Pedagogická fakulta
Hudební teorie a pedagogika
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OU Ostrava Pedagogická fakulta
Hudební teorie a pedagogika
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
UK Praha
Filozofická fakulta
Andragogika
UP Olomouc
Pedagogická fakulta
Pedagogika
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 8 let v oborech a nedoporučena akreditace jmenovacího
řízení
UK Praha
Pedagogická fakulta
Teorie výtvarné výchovy
Zdůvodnění: v oboru nepůsobí ţádný profesor.
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 4 let v oborech a nedoporučena akreditace jmenovacího
řízení
UP Olomouc
Filozofická fakulta
Pedagogická psychologie
Zdůvodnění: v oboru nepůsobí ţádný profesor.
doporučena akreditace habilitačního řízení na dobu 4 let a o jmenovací řízení nebylo ţádáno
MU Brno
Pedagogická fakulta
Výtvarná výchova
akreditace nedoporučena v oborech
UK Praha
FTVS
Kinantropologie - zaměření filozofie sportu
sociologie sportu
historie sportu
Zdůvodnění: fakulta nemá dostatečný počet habilitovaných učitelů působících v těchto třech
zaměřeních.
Obory chemické
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 4 let v oborech
UK Praha
2. LF
Lékařská chemie a biochemie
Obory matematické
doporučena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na dobu 8 let v oborech
ČVUT Praha
FJFI
Aplikovaná matematika
OU Ostrava Přírodovědecká fakulta
Aplikovaná matematika
Obory biologické
Několik ţádostí bylo pozastaveno, pokud byly dodány upravené ţádosti podle poţadavků pracovní skupiny,
budou projednány na lednovém zasedání AK.

3) Závěry hodnocení lékařských fakult a VLA JEP
Upozornění: celá rozsáhlá zpráva je zveřejněna na Internetové stránce MŠMT - Problematika vysokých škol Akreditační komise - Zprávy z hodnocení fakult
Předseda účelové pracovní skupiny AK pro hodnocení lékařských fakult Zdeněk Lojda seznámil AK s průběhem
celého procesu hodnocení těchto fakult. NCFMEA (National Committee on Foreign Medical Education and
Accreditation) v bøeznu 1998 shledala, ţe standardy uţívané naší AK pro akreditaci LF jsou srovnatelné se
standardy uţívanými k evaluaci a akreditaci lékařských škol v USA a programů vedoucích k dosaţení hodnosti
M.D. v USA. Tím se otevřela pro všechny naše LF moţnost poţádat u ministerstva školství USA o účast na
programu finanční pomoci federální vlády USA americkým studentům zapsaným na těchto LF. Jednou z
podmínek je však akreditace LF od AK. NCFMEA rovněţ poţaduje zaslání zprávy AK o činnosti vztahující se k
akreditaci LF v ČR.
Účelová pracovní skupina pro hodnocení LF (dále jen „PS“), která byla schválena AK v únoru 1998, byla
sestavena tak, ţe kaţdá fakulta i VLA navrhla do PS 2 členy, a to jednoho zástupce z teoretických oborů a
druhého zástupce z klinických oborů. Navíc byli do pracovní skupiny kooptováni zástupci ústavů Akademie věd
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České republiky, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, České stomatologické komory, Rady
vysokých škol i odborníci ze zahraničí. Aby bylo umoţněno objektivní hodnocení, byly PS sestaveny a schváleny
pětičlenné evaluační komise, jejichţ členové byli poţádáni o detailní prostudování podkladů z LF. Jednalo se o
tyto evaluační komise:
1. Evaluační komise pro teoretické a preklinické obory,
2. Evaluační komise pro klinické obory,
3. Evaluační komise pro bakalářské studium,
4. Evaluační komise pro postgraduální studium,
5. Evaluační komise pro stomatologii.
Názvy těchto komisí odpovídají terminologii zákona o vysokých školách z roku 1990. Podle současného zákona
o vysokých školách je třeba chápat evaluační komise pro obory jako komise pro teoretickou a preklinickou část
studia nebo pro klinickou část studia magisterských studijních programů a dále evaluační komise pro studium
jako komise pro bakalářské nebo doktorské studijní programy na LF.
Vzhledem k souvislosti s akreditačním řízení NCFMEA byly údaje o LF shromaţďovány od šk. roku 1995/96 a
dále byly aktualizovány. Na jaře 1999 proběhly návštěvy evaluačních komisí na jednotlivých LF a poté byl
připravován a v pracovní skupině projednán návrh závěrečné zprávy. Jak členové PS, tak samotné LF měly
moţnost se k návrhu závěrečné zprávy vyjádřit. Bylo konstatováno, ţe jednotlivé LF připravily podklady na
odpovídající úrovni a rovněţ spolupráci s LF lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Ve svém vyjádření vyzdvihl Z.
Lojda také činnost PS.
Dále byl podrobněji charakterizován stav a navrhována doporučení podle zaměření jednotlivých evaluačních
komisí:
Teoretická a preklinická část studia:
 1. LF UK Praha - zlepÜit socißlnÝ zßzemÝ pro studenty na anatomii, rozÜÝ°it presenŔnÝ mo×nost studia
Ŕasopis¨ pro studenty i zamýstnance.
 2. LF UK Praha - studenti upozor˛ujÝ na horÜÝ dostupnost e-mailu a vstupu do internetovÚ sÝtý. Obecný
je publikaŔnÝ Ŕinnost fakulty srovnatelnß sádalÜÝmi fakultami stejnÚ velikosti.
 3. LF UK Praha - ˙stavy anatomie a patologie pracujÝ v p°ÝliÜ stÝsnýnřch podmÝnkßch, kterÚ
neodpovÝdajÝ po×adavk¨m na modernÝ kvalitnÝ vřukovÚ pracoviÜtý; integrovanř proces studia vy×aduje
stabilizovanř uŔitelskř sbor, co× pracoviÜtý s p°evlßdajÝcÝmi vedlejÜÝmi ˙vazky nespl˛uje (┌stav
biochemie a patobiochemie).
 LF UK Hradec KrßlovÚ - urychlený je t°eba °eÜit personßlnÝ situaci na AnatomickÚm ˙stavý (vŔetný
vedenÝ tohoto pracoviÜtý); publikaŔnÝ Ŕinnost v Ŕasopisech s impact faktorem nemß ×ßdoucÝ vzestupnř
trend.
 LF UK Plze˛ - studenti uvßdýli p°etÝ×enost t°etÝho semestru (st°et anatomie a p°edmýt¨, zabřvajÝcÝch se
funkcÝ), chybÝ nýkterÚ uŔebnÝ texty (biologie, fyzika, patofyziologie); na vřzkumnřch zßmýrech fakulty se
zatÝm mßlo podÝlejÝ teoretickß a preklinickß pracoviÜtý.
 LF UP Olomouc - nedostateŔnÚ jsou vřukovÚ texty zábiofyziky (podle dopisu dýkanky LF UP je u× situace
vápo°ßdku); v porovnßnÝ s ostatnÝmi fakultami mß LF UP nejmenÜÝ podÝl na publikaŔnÝ Ŕinnosti na
jednoho VŐ pracovnÝka.
 LF MU Brno - v prvnÝm roŔnÝku nenÝ ×ßdnß obsßhlß zkouÜka, druhř roŔnÝk je pak p°ÝliÜ nßroŔnř.
Klinickß Ŕßst studia:
 Klinickß vřuka na jednotlivřch LF i VLA probÝhß podle scÚnß°e, kterř byl schvßlen vedenÝm jednotlivřch
Ükol a navazuje na vřuku preklinickou. Vřjimku tvo°Ý 3. LF UK v Praze, jejÝ× curriculum je zßsadný
odliÜnÚ od vÜech ostatnÝch LF. V rßmci tÚto LF se uskuteŔ˛uje systÚm integrovanÚ vřuky v blocÝch,
kde je teoretickß Ŕßst zcela jinak rozvrstvena ne× na ostatnÝch LF, stejný tak klinickÚ p°edmýty, kterÚ se
sáteoretickřmi p°edmýty prolÝnajÝ. JednotlivÚ bloky jsou ukonŔeny velkou zkouÜkou, kterß v podstatý
zahrnuje nýkolik p°edmýt¨. OdliÜnß je tÚ× vřuka v Olomouci.
 PersonßlnÝ zajiÜtýnÝ vřuky klinickřch p°edmýt¨, p°edevÜÝm velkřch klinickřch obor¨, jakřmi jsou interna,
chirurgie, gynekologie-porodnictvÝ, pediatrie aj., je na nßle×itÚ ˙rovni a je výtÜinou zajiÜŁovßna
habilitovanřmi uŔiteli. VřjimeŔný u nýkterřch tzv. menÜÝch obor¨ je vřuka zajiÜŁovßna nehabilitovanřmi
pracovnÝky, kte°Ý jsou pový°eni vedenÝm pracoviÜŁ. Podle informacÝ zÝskanřch na jednotlivřch LF od
jednotlivřch prodýkan¨ bylo habilitaŔnÝ °ÝzenÝ týchto pracovnÝk¨ bu´ zahßjeno nebo je týsný p°ed
zahßjenÝm. V obecnÚ roviný lze poŔty vyuŔujÝcÝch klinickřch p°edmýt¨ oznaŔit za dostateŔnÚ. Dobrou
zkuÜenost s vřukou klinickřch p°edmýt¨ mß 3. LF UK v Praze, kterß v plnÚ mÝ°e vyu×Ývß neÜkolskřch
pracovnÝk¨ kávřuce, a to tak, ×e petrifikovala jejich vřuku v seznamu p°ednßÜek a zapoŔÝtßvß jim vřuku
jako °ßdnou pro p°Ýpadnou pot°ebu v jejich pedagogickÚ praxi. Vřuka nenÝ honorovßna. Podobný jednajÝ
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i na 2. LF UK v Motole, kde neÜkolÜtÝ pracovnÝci jsou výtÜinou z FN Motol a nýkte°Ý externistÚ jsou
pový°eni vedenÝm seminß°¨, p°Ýpadný stß×Ý.
 Praktickß vřuka probÝhß ve skupinßch, kterÚ výtÜinou nep°esahujÝ poŔet 5 student¨ na 1 vyuŔujÝcÝho,
jen vřjimeŔný p°ipadß na jednoho vyuŔujÝcÝho 6 - 7 student¨. Tendence vÜech LF je, aby praktickß vřuka
klinickřch p°edmýt¨ probÝhala v menÜÝch skupinßch, tj. 2 - 3 studenti na 1 vyuŔujÝcÝho asistenta, co× se
Ükoly pokouÜejÝ °eÜit, i kdy× ne v takovÚ mÝ°e jako 2. LF UK v Praze-Motole, kde rozdýlujÝ ˙vazek
mezi nýkolik uŔitel¨ nebo neÜkolskřch pracovnÝk¨, ŔÝm× se dß zmenÜit poŔet student¨ ve skupinßch.
 Vybavenost pracoviÜŁ k vřuce je pr¨mýrnß a student¨m lze poskytovat praktickou vřuku odpovÝdajÝcÝ
˙rovný.
 ╚lenovÚ evaluaŔnÝ komise mýli na vÜech LF mo×nost hovo°it s nßhodný vybranřmi studenty, výtÜinou 5.
roŔnÝk¨ (nýkde ze 4. a jinde ze 6. roŔnÝk¨). Diskuse se studenty byly velmi cennÚ, studenti hovo°ili
otev°ený o kladech i zßporech vřuky. Celkový byla vřuka klinickřch p°edmýt¨ hodnocena studenty p°Ýznivý.
Vřhrady zaznýly na nedostateŔnÚ poŔty uŔebnic i na to, ×e praktickß vřuka je Ŕasto pojÝmßna uŔiteli
p°ÝliÜ teoreticky a nebo ×e ve stß×Ých opakujÝ teorii. Na prßci s nemocnřmi pak zbřvß mÚný Ŕasu. Je to
vÜak výtÜinou proto, ×e studenti nep°ichßzejÝ na stß×e teoreticky dob°e p°ipraveni a vyuŔujÝcÝ s nimi
musÝ zopakovat zßklady teorie. Velmi pozitivný byla hodnocena praktickß vřuka na LF UK v Hradci
KrßlovÚ.
 PersonßlnÝ zajiÜtýnÝ klinickÚ vřuky je dobrÚ.
 PS doporuŔuje vedenÝ LF ŔastýjÜÝ kontroly vřukovÚho procesu p°Ýmo p°i p°ednßÜkßch a stß×Ých, dßle
dodr×ovßnÝ plßnovanÚho Ŕasu vřuky, kterß je nýkdy zkracovßna pro zaneprßzdnýnÝ vyuŔujÝcÝch
lÚŔebný-preventivnÝ pÚŔÝ. Dßle PS doporuŔuje výnovat výtÜÝ pÚŔi dostatku vhodnřch (aktußlnÝch)
uŔebnic a uŔebnÝch text¨. K systÚmu zkouÜek nebylo p°ipomÝnek.
 Preklinickou a klinickou vřuku pro VLA zabezpeŔuje LF UK v Hradci KrßlovÚ. Na ni navazuje vřuka
vojensko-medicÝnskÚ Ŕßsti magisterskřch studijnÝch program¨ vÜeobecnÚho lÚka°stvÝ a stomatologie,
kterß je zabezpeŔovßna uŔiteli kateder a ˙stav¨ VLA. Vřuka mß dobrou ˙rove˛.
 PS doporuŔuje akreditaci vÜech dosavadnÝch klinickřch obor¨ na lÚka°skřch fakultßch i VLA.
DoktorskÚ studijnÝ programy:
UskuteŔ˛ovßnÝ doktorskÚho studia se na LF rozpadß zhruba do t°Ý smýr¨:
1. 1., 2. a 3. LF UK váPraze iniciovaly vznik doktorskÚho studia biomediciny (dßle jen äDSBô). D¨vodem je
specifickß situace vápra×skÚm regionu, kde vedle sebe existujÝ fakulty UK sálÚka°skřm nebo biologickřm
zamý°enÝm, biomedicinskÚ ˙stavy AV ╚R a vřzkumnÚ ˙stavy MZd. DSB umo×˛uje integraci
intelektußlnÝch a p°Ýstrojovřch kapacit vÜech z˙Ŕastnýnřch institucÝ a nabÝzÝ tak student¨m doktorskÚho
studia p°Ýpravu na odpovÝdajÝcÝ odbornÚ ˙rovni. VásouŔasnÚ dobý se na prßci DSB ˙ŔastnÝ 8 fakult
UK, 6 ˙stav¨ AV ╚R a 8 vřzkumnřch ˙stav¨ resortu MZd. CÝlem doktorskÚho studia je zvřÜenÝ výdeckÚ
˙rovný biomedicinskÚho vřzkumu; doktorskÚ studium by proto nemýlo mÝt masovř charakter a mýlo by břt
profesnÝ vřchovou káaktivnÝ výdeckÚ prßci. Zá tÚto filozofie vychßzÝ i seznam obor¨, ve kterřch DSB
probÝhß: jde vesmýs o obory zßkladnÝho medicinskÚho vřzkumu, kterÚ vádostateŔnÚ ÜÝ°i zajiÜŁujÝ
doktorskÚ vzdýlßvßnÝ i váteoretickřch zßkladech obor¨ klinickřch. Tento model vychßzÝ ze specifickřch
ápodmÝnek výdeckřch center v Praze. Je postupný zavßdýn i váBrný, nemusÝ vÜak břt vhodnř pro jinÚ
lÚka°skÚ fakulty.
2. Na LF váHradci KrßlovÚ, Plzni a Olomouci probÝhß doktorskÚ studium váteoretickřch a klinickřch oborech
oddýlený. P°edstavitelÚ uvedenřch LF vÜak shodný zd¨raz˛ovali nutnost p°ÝsnÚho hodnocenÝ výdeckÚ
˙rovný vÜech p°edklßdanřch disertaŔnÝch pracÝ. Hradeckß a plze˛skß fakulta p°itom spolupracujÝ i
sápra×skřm DSB váteoretickřch oborech, kde je to pro ný vřhodnÚ. Lze p°edpoklßdat, ×e tato kooperace se
bude vázßjmu vÜech z˙Ŕastnýnřch prohlubovat.
3. Samostatnou kapitolu tvo°Ý VLA váHradci KrßlovÚ, kde pregradußlnÝ vřchova váoboru vÜeobecnÚ
lÚka°stvÝ a stomatologie probÝhß na hradeckÚ lÚka°skÚ fakultý UK a souŔasný na VLA JEP váHradci
KrßlovÚ. Vápr¨býhu pregradußlnÝ vřchovy jsou studenti VLA vzdýlßvßni navÝc ve vojensko medicÝnskřch p°edmýtech várßmci vojenskÚho odbornÚho curricula, kterÚ bylo rovný× p°edmýtem
evaluace. SamostatnÚ doktorskÚ studium je organizovßno ve specifickřch oborech vojenskÚho vřznamu;
Vojenskß lÚka°skß akademie vÜak velmi aktivný spolupracuje jak sáhradeckou lÚka°skou fakultou, tak
sápra×skřm DSB.
Bylo by zßhodno posilovat tendenci k unifikaci nomenklatury obor¨, navrhovanřch k akreditaci. V PS p°evlßdß
nßzor, ×e nßzvy obor¨ doktorskÚho studia vÜak nemusÝ břt nutný toto×nÚ s nßzvy obor¨ habilitaŔnÝho a
jmenovacÝho °ÝzenÝ. SpoleŔnřm problÚmem vÜech LF váoblasti doktorskÚho studia je nepochybný malř
poŔet obhßjenřch disertaŔnÝch pracÝ p°i pomýrný velkÚm poŔtu p°ijatřch student¨. VátÚto souvislosti je
nutno konstatovat, ×e °ada student¨ bere doktorskÚ studium jako p°echodnÚ zajiÜtýnÝ existence a vápr¨býhu
prvnÝch let odchßzÝ do klinickÚ praxe Ŕi káfarmaceutickřm firmßm. Je proto nezbytnÚ vřrazný zvřÜit
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pr¨bý×nou kontrolu plnýnÝ výdeckřch program¨, p°edevÜÝm po druhÚm a t°etÝm roce studia a váp°Ýpadý
zjiÜtýnřch nedostatk¨ volit r¨znÚ formy postihu, od napomenutÝ a× kávylouŔenÝ ze studia. OŔekßvanř
zvřÜenř tlak na volnß studijnÝ mÝsta si takovř postup vábudoucnu jistý vy×ßdß.
PS dßle konstatovala:
 Na vÜech LF i na VLA je doktorskÚ studium integrßlnÝ souŔßstÝ pedagogickÚ Ŕinnosti Ükoly a je
vedeno snahou zvřÜit výdeckou ˙rove˛ biomedicinskÚho vřzkumu.
 VÜechny doporuŔenÚ obory doktorskÚho studia majÝ adekvßtnÝ personßlnÝ obsazenÝ a odpovÝdajÝ
dikci novÚho zßkona o vysokřch Ükolßch.
 P°edstavitelÚ vÜech navÜtÝvenřch LF podporujÝ zavedenÝ kombinovanÚ výdeckÚ (Ph.D.) a profesnÝ
klinickÚ (atestace) postgradußlnÝ vřchovy, kterÚ by zvřÜilo zßjem absolvent¨ LF o teoretickÚ studium a
souŔasný umo×nilo jejich vřchovu vásouladu sápo×adavky modernÝ medicÝny - od molekuly a× kál¨×ku
pacienta. Je proto nutno urychlený °eÜit problematiku univerzitnÝch nemocnic jako d¨le×itÚ souŔßsti
p°Ýpravy student¨ doktorskřch studijnÝch program¨.
 Je ×ßdoucÝ spoluprßce mezi jednotlivřmi LF, ˙stavy AV ╚R a vřzkumnřmi ˙stavy MZd, umo×˛ujÝcÝ
vyu×itÝ spoleŔnřch vřzkumnřch kapacit ke kvalitnÝ vřchový novřch adept¨ výdy.
 Na vÜech LF byly podklady pro evaluaci p°ipraveny sánevÜednÝ peŔlivostÝ, tak×e mohou břt beze zbytku
vyu×ity pro pot°eby akreditace doktorskřch studijnÝch program¨ ve smyslu zßkona Ŕ. 111/1998 Sb. o
vysokřch Ükolßch.
 PS doporuŔuje na vÜech LF akreditaci navr×enřch studijnÝch program¨ a jejich obor¨.
Bakalß°skÚ studijnÝ programy:
 Bakalářské studijní programy vznikaly na LF postupně v průběhu 90. let. Jsou tedy fenoménem, který odráţí
skutečnost, ţe v zemích EU, v USA a Kanadě je spektrum zdravotnických vysokoškolských oborů širší neţ v
ČR. Studenti ve zmíněných zemích studují v bakalářských a magisterských studijních programech nelékařské
zdravotnické obory jak na lékařských tak i jiných fakultách. První obdobou těchto studií u nás bylo
magisterské studium učitelského směru pro zdravotní školy na filosofických či pedagogických fakultách.
 Většina bakalářských studijních programů však vznikla na fakultách de novo z iniciativy učitelů fakult na
základě jejich úvahy o potřebách praxe, dále na základě velkého zájmu uchazečů o studium (fyzioterapie a
ošetřovatelství) nebo podle zahraničních vzorů (např. s podporou grantů Tempus).
 Na všech LF existuje dnes zájem studentů i vedení fakult aby na některé obory navazoval magisterský stupeň
studia. Na LF MU v Brně nelékařské magisterské studium oboru Zdravotní vědy fakticky jiţ existuje a
studenti jsou jiţ ve 4. ročníku.
 Na LF a VLA je moţno studovat celkem ve 24 bakalářských studijních programů a v jednom programu
magisterském. Tyto programy se člení na 12 oborů.
 PS doporučuje akreditovat všechny bakalářské obory vyučované v současné době na LF a VLA i magisterský
obor, vyučovaný na LF MU Brno.
Stomatologie
 PregradußlnÝ vřchova budoucÝch stomatolog¨ mß ve srovnßnÝ s vřukou vÜeobecnÚho lÚka°stvÝ °adu
specifickřch zvlßÜtnostÝ. Absolvent stomatologickÚho smýru musÝ břt schopen po promoci pracovat
samostatný, i kdy× pod dohledem zkuÜenÚho odbornÝka. V pregradußlnÝ p°Ýpravý musÝ proto břt kladen
d¨raz na teoretickou a praktickou vřuku stomatologickřch disciplin. NemÚný d¨le×itß je samoz°ejmý
kvalitnÝ p°Ýprava v teoretickřch, preklinickřch a vÜeobecný-lÚka°skřch oborech. ╚lenovÚ evaluaŔnÝ
komise pro vřuku stomatologie se shodujÝ v nßzoru, ×e studijnÝ programy stomatologickřch smýr¨ naÜich
lÚka°skřch fakult jsou v tomto smýru vyvß×enÚ, pr¨bý×ný se nadßle zdokonalujÝ a vyvÝjejÝ.
 Pokud se mß vřuka stomatologie u nßs udr×et na ˙rovni, je t°eba zvřÜit d¨raz p°edevÜÝm na praktickou
vřuku stomatologickřch disciplin. NenÝ to otßzka výtÜÝho poŔtu hodin vřuky - výtÜina fakult nutný
pot°ebuje znaŔnÚ investice do p°ÝstrojovÚho vybavenÝ, poŔÝnaje vřukovřmi simulßtory (fantomy) pro
preklinickou vřuku a× po vybavenÝ ordinacÝ modernÝmi dentßlnÝmi soupravami, kterÚ umo×˛ujÝ
stomatologovi pracovat vsedý, podle zßsad ergonomie. TakÚ prostorovÚ dispozice jsou na výtÜiný
stomatologickřch klinik nevyhovujÝcÝ. Ve velkřch univerzitnÝch mýstech (Praha, Brno) zajiÜŁujÝ vřuku
na jedinÚ fakultý dvý kliniky s plnřm poŔtem specializovanřch oddýlenÝ. Je otßzkou, zda vřvoj nebude v
budoucnu smý°ovat spÝÜe ke sluŔovßnÝ klinickřch pracoviÜŁ stejnÚho odbornÚho zamý°enÝ, jak o tom
uva×ujÝ nap°. v Brný. V praxi se osvýdŔuje i olomouckř model odborný profilovanřch klinickřch
pracoviÜŁ, kterß si nekonkurujÝ, ale vzßjemný se dopl˛ujÝ.
 SpoleŔnou bolestÝ vÜech LF s vřukou stomatologie je nedostatek pacient¨, vhodnřch pro vřuku student¨.
Pokud pacient souhlasÝ s tÝm, aby byl oÜet°en studentem v rßmci vřuky, nenÝ nijak zvřhodnýn. To
narß×Ý na problÚmy p°i praktickÚ vřuce vÜech stomatologickřch disciplin, zejmÚna vÜak stomatologickÚ
protetiky. V univerzitnÝch mýstech s hustou sÝtÝ privßtnÝch stomatologickřch praxÝ pak dßvajÝ pacienti
p°ednost oÜet°enÝ v týchto soukromřch ordinacÝch. Na kliniky pak p°ichßzejÝ výtÜinou rizikovÝ
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nemocnÝ nebo pacienti, vy×adujÝcÝ komplikovanÚ oÜet°enÝ, kterÚ výtÜinou nem¨×e provßdýt student.
PosluchaŔi tak jen s obtÝ×emi plnÝ p°edepsanÚ limity praktickřch vřkon¨.
 Vß×nřm problÚmem z¨stßvß rentabilita vřukovřch pracoviÜŁ, na kterß jsou aplikovßna ekonomickß pravidla
obecný platnß v naÜem zdravotnictvÝ, bez ohledu na skuteŔnost, ×e student mß zpravidla výtÜÝ spot°ebu
materißlu a jeho prßce je nßroŔnýjÜÝ Ŕasový i energeticky. Tyto problÚmy, s nimi× se fakulty nejsou
schopny samy vyrovnat, musÝ břt °eÜeny mezirezortnÝm jednßnÝm na ˙rovni ministerstev ÜkolstvÝ a
zdravotnictvÝ.
 Vřuka stomatologie nenÝ nikde ve svýtý lacinou zßle×itostÝ. VřÜe uvedenÚ problÚmy je t°eba °eÜit na
celostßtnÝ ˙rovni, rychle a velkoryse. Jakřkoliv odklad tohoto °eÜenÝ nutný povede ke snÝ×enÝ odbornÚ
˙rovný absolvent¨ stomatologickÚho smýru naÜich fakult a ve svřch d¨sledcÝch k poklesu ˙rovný
stomatologickÚ pÚŔe.
 P°es uvedenÚ vřhrady konstatuje PS, ×e vřuka stomatologie mß dosud na vÜech naÜich fakultßch
mezinßrodnÝ standard a proto doporuŔuje akreditaci na vÜech fakultßch i na p°ÝÜtÝ obdobÝ. Býhem
tohoto obdobÝ se musÝ resorty ÜkolstvÝ a zdravotnictvÝ dohodnout na o tom, zda nemß břt vřuka
stomatologie jen pýtiletß, co× navrhuje i Stomatologickß komora. V tomto p°Ýpadý je vÜak t°eba mimo jinÚ
uva×ovat i o zmýný titulu absolventa stomatologickÚho smýru na lÚka°skřch fakultßch.
Doporučení AK pro MŠMT:
1. Na všech LF prodlouţit platnost akreditace podle §11 vyhl. č. 42/1999 Sb. pro studijní programy
všeobecného lékařství v magisterském studiu na dobu 12 let v jazyce českém i anglickém. Na VLA
prodlouţit platnost akreditace pro vojensko-medicinskou část studijního programu všeobecné lékařství
na dobu 12 let.
2. U studijního programu stomatologie LF prodlouţit platnost akreditace podle §11 vyhl. č. 42/1999 Sb.
pro studijní programy na 6 let v jazyce českém i anglickém, na VLA akreditovat vojensko - odbornou
část studijního programu stomatologie rovněţ na dobu 6 let. Během této doby zřídit společnou pracovní
skupinu MŠMT, MZd, reprezentantů stomatologických fakult a ČSK, která by do konce r. 2002
předloţila návrh na nové stomatologické curriculum, které by bylo v souladu se směrnicemi EU.
3. Pro bakalářské a doktorské studijní programy na všech LF a VLA prodlouţit platnost akreditace na
dobu 6 a 10 let po doplnění údajů poţadovaných vyhl. č. 42/1999 Sb. do konce 1. pololetí 2000.
Doporučení AK pro všechny lékařské fakulty a VLA:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Aby LF a VLA věnovaly odpovídající pozornost doporučením pracovní skupiny, uvedeným v předchozí
části zápisu.
Uloţit jednotlivým LF urychleně obsadit vedoucí místa všech výukových pracovišť habilitovanými
učiteli. Jestliţe se to nepodaří do tří let, změnit statuty těchto ústavů, kateder nebo klinik na oddělení.
U VLA řešit cestou resortu Ministerstva obrany.
Pokud bude výuka doktorských studijních programů probíhat na základě smluv s AV ČR, zaručit, ţe na
LF budou v oborech, ve kterých LF má akreditována habilitační a jmenovací řízení, kvalifikovaní
školitelé, kteří se budou aktivně podílet na výchově studentů doktorského studia.
Umoţnit na jednotlivých LF i VLA pravidelné zapojení studentů doktorského studia do výuky, coţ
vytvoří pruţnou zálohu učitelského sboru (výuková činnost by však neměla přesáhnout 10 % celkové
aktivity studenta doktorského studia).
Aby jednotlivé LF i VLA průběţně kontrolovaly studijní programy a zajistily jejich stálou kompatibilitu
s mezinárodními standardy.
Aby byly zpřístupněny habilitační a doktorské práce pro badatelský okruh pracovníků.
Aby LF zváţily moţnost vyučovat jiţ v prvním ročníku „první pomoc“.
Aby LF i VLA podporovaly studentská vědecká setkání ve fakultním i celostátním měřítku.
Aby LF i VLA přijaly opatření, která by směřovala ke zvýšení publikační aktivity s cílem informovat o
výsledcích výzkumu světovou lékařskou veřejnost cestou publikování v mezinárodních vědeckých
časopisech s vysokým impact faktorem. Jedním z moţných praktických řešení této otázky je prohloubení
vědecké spolupráce s resortními vědeckými ústavy a ústavy AV ČR, a to i v případě, ţe jsou mimo
lokalitu fakulty.
Aby vědecké práce byly klasifikovány podle schématu: a) práce in extenso v časopisech s impact
faktorem, b) práce in extenso v časopisech bez impact faktoru, c) ohlas podle SCI.

4) Závěry hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc
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AK ukončila hodnocení Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zástupci vedení univerzity a
fakulty představili komisi pozitivní vývoj fakulty za poslední rok od předchozího hodnocení, které nebylo
ukončeno i s ohledem na nový zákon o VŠ. Zástupci VŠ a fakulty odpovídali na dotazy a připomínky
jednotlivých členů AK.
Závěry a doporučení:
1) AK souhlasí s akreditací magisterského studijního programu Právo na Právnické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci na dobu čtyř let.
2) AK doporučuje, aby se Právnická fakulta v tomto období zaměřila na následující oblasti:
 personální zajištění: do roku 2002 dosáhnout počtu nejméně 10 učitelů v hodnosti profesor
a docent na plný pracovní úvazek. Další habilitovaní učitelé budou získáni na dílčí
pracovní úvazek. Klíčové předměty budou vyučovat pouze profesoři, docenti nebo odborní
asistenti s vědeckou hodností. Na konci tohoto období budou funkci vedoucího katedry
zastávat pouze učitelé s pedagogickou nebo alespoň vědeckou hodností;
 vedení fakulty: působit na učitele, aby omezovali své mimoškolní, zejména komerční
aktivity;
 kvalifikační růst zejména interních učitelů: podporovat přechodem na pracovní smlouvy na
dobu určitou 1-3 roky s konkrétním úkolem v této oblasti (zahájení nebo ukončení studia
v doktorském studijním programu, zahájení nebo ukončení habilitačního řízení); učitelé
v habilitačním řízení odevzdají své habilitační práce v následujících termínech vţdy ke
31.12.: Dr. Gadasová 2001, Dr. Miller 2002, Dr. Komenda 2002, Dr. Lochmanová 2001;
učitelé studující v doktorských studijních programech odevzdají dizertační práce
v následujících termínech vţdy ke 31.12.: Mgr. Zbořil 2002, Mgr. Malacka 2001, Mgr.
Nováková 2003, Mgr. Šimečková 2001, Mgr. Černý 2002, Mgr. Hudcová 2002, Ing.
Pospíšil 2001, Mgr. Kaplanová 2003, Mgr. Bubelová 2000, Ing. Zlámal 2002, Mgr.
Vyhnánek 2002, Dr. Vyskočilová 2000, Mgr. Černá 2002, Mgr. Přidalová 2002, Dr. Tozzi
2002; do 30.6.2002 začnou studovat v doktorském studijním programu Mgr. Kotál, Mgr.
Krejčí, Mgr. Macháčková, Mgr. Bartoň, Mgr. Halířová;
 oblast studia: prohloubit výuku ekonomických předmětů; zkvalitnit výuku cizích jazyků tak,
aby absolventi byli schopni komunikovat ve dvou světových jazycích; zavést kreditní systém
v roce 2001/2002;
 publikační činnost: fakulta musí nadále udrţet kvantitativní růst publikační činnosti a
zaměřit se na její kvalitu, zejména na publikace v renomovaných časopisech jiţ v roce
2000/2001;
 grantová činnost: fakulta se musí zaměřit na vědecké projekty, na získávání prostředků ze
zahraničí, GA ČR a Fondu rozvoje VŠ;
3) Plnění těchto ukazatelů bude AK průběţně sledovat na základě výročních zpráv o činnosti fakulty a
dalších vyţádaných podkladů;
4) AK bude spolupracovat s MŠMT na sloţení komisí ke státním závěrečným zkouškám na Právnické
fakultě při jejich jmenování ministerstvem.

5) Poţadavky AK na předkládání ţádostí o reakreditace studijních programů
AK diskutovala o pracovním návrhu formulace poţadavků AK v souvislosti s podáváním ţádostí o reakreditace
studijních programů. AK projednala také závazný termín pro předkládání ţádostí v 1. etapě, pro kterou jsou
poţadavky AK připravovány. Ţádosti budou podle schváleného harmonogramu předkládány vysokými školami
v období březen aţ srpen roku 2000 s tím, ţe toto období bude slouţit ke konzultacím a případným doplňováním
ţádostí. Závazný termín pro jejich projednání v AK bude od 1. října 2000, aby tak bylo umoţněno posuzovat
ţádosti v pracovních skupinách celkově vţdy pro příslušnou skupinu fakult, kdy bude moţné i jejich vzájemné
srovnání. Důvodem pro tento termín je také částečná obměna sloţení AK, jak vyplývá ze zákona o vysokých
školách.
Závěry:
1) AK pověřuje svého místopředsedu a tajemníka zapracováním navrţených úprav a dokončením
návrhu.
2) Ţádosti o reakreditaci studijních programů předkládané fakultami v 1. etapě podle schváleného
harmonogramu od března do srpna 2000 budou projednávány jako ţádosti předloţené k 1. říjnu
2000.
6) Různé
 na základě doporučení rozkladu k ţádosti Univerzity Karla Engliše poţádali přítomní zástupci ministerstva
AK, aby posoudila, zda její postup při projednávání ţádosti o udělení státního souhlasu a o akreditaci
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studijních programů a vydání příslušných stanovisek AK byl v souladu se zákonem o vysokých školách a
statutem AK.
Závěr: AK potvrzuje, ţe při projednávání ţádosti o udělení státního souhlasu a akreditaci studijních
programů Univerzity K. Engliše a při přijímání příslušných doporučení postupovala v souladu se
zákonem o VŠ a statutem AK.
 tajemník AK informoval komisi o přípravě materiálu „koncepce neuniverzitního vysokého školství“, jehoţ
zpracování uloţilo vedení ministerstva, a to v rámci „Výzvy pro 10 milionů (tzv. „Bílá kniha“). Návrh
materiálu bude předloţen AK na lednovém zasedání. Tajemník AK dále informoval o stavu projednávání
jednotlivých ţádostí o udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola.
Závěr: AK vzala informace na vědomí.

10

