Zápis č. 04–11 ze zasedání Akreditační komise
12. – 14. září 2011, Hejnice
Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Jan Roda, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Evžen Kočenda, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda, František Sehnal,
Peter Schmidt, Lubomír Slavíček, Zdeněk Strakoš, Antonín Stratil, Jan Štěpán, Jan Uhlíř
Omluveni: Svatava Raková, Iva Stuchlíková, Bohuslav Svoboda, Jiří Sobota
Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Dagmar Kaplanová, Veronika Kudrová – sekretariát AK
Hosté: Josef Fusek, Yvetta Vrublová, Jiří Blažek, Milan Novák, Petr Hořín - PS AK; Ivan Wilhelm – MŠMT; Ivo Mathé, Václav Hampl – ČKR.
Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu pro BAU - FAUST, a.s., byli přítomni Vítězslav Švalbach, Miroslav Strmiska, František Hodonský.
Při projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Vysoké škole ekonomické v Praze byli přítomni Stanislava Hronová, Petr Dvořák, Dana Zadražilová, Jaromír
Veber, Petr Doucek, Miroslav Ševčík, František Stellner, Daniel Šťastný, Pavel Pudil.
Při projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Fakultě ekonomicko-správní Univerzity
Pardubice, Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci byli přítomni Antonín Slabý, Václav Janeček, Miroslav
Ludwig, Renáta Myšková, Ladislav Rolínek, Milan Jílek, Zdeněk Kůs, Olga Hasprová.
Při projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze byli přítomni Jiří Balík, Jan Hron.

Program:
1. akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
2. projednávání žádosti o udělení státního souhlasu společnosti BAU – FAUST, a.s.
3. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Vysoké škole ekonomické v Praze
4. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
5. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
6. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
7. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci
8. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze
9. projednávání vyžádaných kontrolních zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
10. změny ve složení pracovních skupin
11. různé

1

ad 1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
a) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů
legenda: akred. – udělení akreditace, rozšíř. – rozšíření akreditace, reakre. – prodloužení platnosti akreditace, omez. – omezení akreditace, zrušom. – žádost o zrušení omezení
akreditace; P – forma studia prezenční, K – forma studia kombinovaná, D – forma studia distanční; A – výuka v anglickém jazyce; ANO – žádost o oprávnění konat rigorózní
zkoušky; A 4 – AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N – AK nesouhlasí s akreditací
Stanovisko AK
Název studijního programu
Název studijního oboru
Jaz. Rig.
Ţádost Typ
St.d.
Forma

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
AMU v Praze
Filmová a televizní fakulta
2

akred.

NMgr.

P

Film, Television and Photography

reakre.

NMgr.

P

Filmové, televizní a fotografické umění
a nová média

rozšíř.

NMgr.

P

3

Restaurování fotografie

A do 30.4.2012
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje doplnění informací o technickém a
prostorovém zabezpečení výuky, o návaznosti
výuky na bakalářské studium (vyjasnit vstupní
poţadavky). AK dále poţaduje sjednotit údaje
o vyučujících a jejich podílu na výuce i o
úvazcích vyučujících ve vztahu k dalším
zaměstnavatelům.

akred.

Dr.

P, K

4

Historie techniky

A4

Agricultural Specialisation

akred.

Dr.

P, K

4

Exploitation and Conservation of Natural
Resources

A

A4

Agriculture and Food

akred.

Bc.

P

3

Agriculture and Food

A

A6

Ekologické zemědělství

akred.

NMgr.

P, K

2

Ekologické zemědělství

3

Cinematography

A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 1.6.2014).

Film, Television and Photography

Cinema and Digital Media

ČVUT v Praze
Masarykův ústav vyšších studií
Historie techniky
ČZU v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

2

A6

Fytotechnika

reakre.

Bc.

P, K

3

Rostlinná produkce

Sustainable Agriculture and Food
Security

akred.

NMgr.

P

2

Sustainable Agriculture and Food Security

Zahradnictví

reakre.

Bc.

P, K

3

Zahradnictví

A6
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2015.

Zemědělská specializace
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj
venkova

akred.

Dr.

P, K

4

Vyuţití a ochrana přírodních zdrojů

A4

reakre.

Bc.

P, K

3

Pěstování rostlin

Zemědělství, zahradnictví a rozvoj
venkova

reakre.

Bc.

P, K

3

Produkční a okrasné zahradnictví

A6
A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2015.

Zootechnika

reakre.

Bc.

P, K

3

Ţivočišná produkce

A6

Forestry

rozšíř.

Bc.

P

3

Forestry

A

Forestry Engineering

rozšíř.

NMgr.

P

2

Forestry Engineering

A

Krajinářství

reakre.

Bc.

P

3

Vodní hospodářství

A4

Krajinářství

rozšíř.

Bc.

K

3

Vodní hospodářství

A4

A6

A

ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská
A4
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit profil absolventa tak, aby
odpovídal skladbě studijních předmětů,
vyjasnit poţadavky na přijímací řízení a
předměty SZZk. AK dále poţaduje vyjasnit
personální zabezpečení studijního oboru,
uvést garanta studijního oboru a odstranit
některé formální nedostatky v ţádosti
(návaznost na bakalářské studijní obory,
doplnění listu D pro Forest Management II,
konkretizovat některé anotace – např. Special
Genetics, odstranit rozpory v zabezpečení
některých předmětů).

ČZU v Praze
Fakulta ţivotního prostředí

3

JAMU v Brně
Divadelní fakulta
Dramatická umění

rozšíř.

NMgr.

K

2

Divadlo a výchova

A6

Dramatická umění

reakre.

NMgr.

P

2

Divadlo a výchova

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

K

3

Dramatická výchova

A6

Dramatická umění

reakre.

Bc.

P

3

Dramatická výchova

A6

N Zdůvodnění: Profil absolventa neodpovídá
skladbě studijních předmětů (nedostatečné
zastoupení ekonomických předmětů, včetně
předmětů SZZk z oblasti financí). Vyučující
ekonomických předmětů nevykazují
odpovídající publikační činnost. Doporučená
literatura u ekonomických předmětů je z části
zastaralá.

JU v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Vzdělávání pro finanční gramotnost

Zemědělská specializace

rozšíř.

NMgr.

P

2

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Zemědělská specializace

reakre.

Bc.

P

3

Dopravní a manipulační prostředky

Economic Policy and Administration

reakre.

Bc.

P

3

Public Administration

A

A8

Economics and Management

reakre.

Bc.

P

3

Business Economics and Management

A

A8

Economics and Management

rozšíř.

Bc.

K

3

Business Economics and Management

A

A8

Specializace v pedagogice
JU v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta

A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
stavu personálního zabezpečení v září 2013.
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

MENDELU v Brně
Provozně ekonomická fakulta

4

Economics Policy and Administration

akred.

Bc.

P

3

Finances

A

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Ekonomika zemědělství a potravinářství

A8

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Management obchodní činnosti

A8

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Manaţersko-ekonomický obor

A8

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Sociálně ekonomický obor

A8

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

P

3

Management cestovního ruchu

A8

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

P, K

3

Finance

A8

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

P, K

3

Veřejná správa

A8

reakre.

Bc.

P

4

Zahradní a krajinářská architektura

A8

Economic Policy and Administration

rozšíř.

Bc.

P

3

Economic Policy and Administration

rozšíř.

Bc.

P

3

Economic Policy (jednooborové)
Public Economics and Administration
(jednooborové)

Economic Policy and Administration

rozšíř.

Mgr.

P

5

Public Economics and Administration
(jednooborové)

A

Economics and Management

reakre.

Bc.

P

3

Business Management (jednooborové)

A

Economics and Management

reakre.

Mgr.

P

5

Business Management (jednooborové)

A

Economics and Management

reakre.

NMgr.

P

2

Business Management (jednooborové)

A

Economics and Management

rozšíř.

Bc.

K

3

Business Management

A

A8

MENDELU v Brně
Zahradnická fakulta
Zahradní a krajinářská architektura
MU v Brně
Ekonomicko-správní fakulta

5

A
A

A na dobu platnosti akreditace v českém
jazyce (tj. do 1.3.2017).
A na dobu platnosti akreditace v českém
jazyce (tj. do 31.12.2017).
A na dobu platnosti akreditace v českém
jazyce (tj. do 31.10.2015). Pouze na
dostudování stávajících studentů.
A na dobu platnosti akreditace v českém
jazyce (tj. do 1.3.2017).
A na dobu platnosti akreditace v českém
jazyce (tj. do 31.10.2015). Pouze na
dostudování stávajících studentů.
A na dobu platnosti akreditace v českém
jazyce (tj. do 31.3.2017).
A na dobu platnosti akreditace v českém
jazyce (tj. do 1.3.2017).

Economics and Management

rozšíř.

NMgr.

K

2

Business Management

A

Finance and Accounting

reakre.

Mgr.

P

5

Finance (jednooborové)

A

A na dobu platnosti akreditace v českém
jazyce (tj. do 31.3.2017).
A na dobu platnosti akreditace v českém
jazyce (tj. do 31.10.2015). Pouze na
dostudování stávajících studentů.

MU v Brně
Fakulta sociálních studií
Sociální politika a sociální práce

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
31.7.2017).

rozšíř.

Bc.

K

3

Sociální práce (dvouoborové)

Education

akred.

Dr.

P, K

4

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Education
Český jazyk se specializací počítačová
lingvistika (jednooborové)

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Mediteránní studia (dvouoborové)

A8
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vyjasnit personální zabezpečení
jednotlivých předmětů (tak, aby předměty
zajišťovali vyučující, kteří v oblastech těchto
předmětů publikují), jasně geograficky a
časově vymezit zaměření oboru (studijní obor
je převáţně zaměřen na období antiky a
renesance, nedostatečné zastoupení témat
z dalších období, rovněţ geografické
vymezení oboru neodpovídá oblasti
středomoří) a následně odpovídajícím
způsobem upravit skladbu předmětů. AK
rovněţ poţaduje vyjasnit jazykové
kompetence uchazeče i absolventa a rovněţ
vyjasnit základní literaturu pro přijímací řízení.

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Mediteránní studia (jednooborové)

dtto

Pedagogika

reakre.

NMgr.

P

2

Andragogika

Pedagogika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Philology

akred.

Bc.

P

3

Andragogika
English Language and Literature
(jednooborové)

MU v Brně
Filozofická fakulta
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.7.2017).

A

ANO

6

A

A6
A6
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.7.2017).

Philology

akred.

NMgr.

P

2

English Language and Literature
(jednooborové)

A

Philology

akred.

Dr.

P, K

4

English Linguistics

A

Philology

akred.

Dr.

P, K

4

Literatures in English

A

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Nutriční terapeut

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

P

3

Zdravotnický záchranář

A6
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vyjasnit personální zabezpečení (u
vyučujících uvést pět nejvýznamnějších
publikací za posledních pět let, sjednotit formu
rozsahu pracovních poměrů) a přepracovat
ţádost tak, aby reflektovala Zákon
č.105/2011Sb. a Vyhlášku č.55/2011 Sb.

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit skladbu studijních předmětů
tak, aby odpovídala deklarovanému profilu
absolventa (uvedeným speciálně
pedagogickým kompetencím neodpovídá
skladba předmětů, ve které dominují předměty
z oblasti výtvarné výchovy). AK rovněţ
poţaduje vyjasnit garanta studijního oboru,
který bude pečovat o kvalitu a rozvoj.

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.7.2017).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.7.2013).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.7.2017).

MU v Brně
Lékařská fakulta

MU v Brně
Pedagogická fakulta

rozšíř.

NMgr.

P

2

Speciální výtvarná výchova se zaměřením na
vzdělávání

Právní specializace

reakre.

Bc.

K

3

Právo a mezinárodní obchod

Právní specializace

reakre.

Bc.

K

3

Právo a podnikání

Učitelství pro střední školy
MU v Brně
Právnická fakulta

MU v Brně
Přírodovědecká fakulta
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A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Biochemie

rozšíř.

NMgr.

P

2

A 4 AK poţaduje upravit název studijního
oboru na Biochemie nukleových kyselin a
proteinů.

Genomika a proteomika

OU v Ostravě
Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná matematika

reakre.

Bc.

P, K

3

Investiční poradenství

Informatika

reakre.

Bc.

K

3

Informatika (dvouoborové)

Analytická chemie

akred.

Dr.

P, K

4

Analytická chemie

A 4 AK ve smyslu § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách konstatuje nedostatky
v personálním zabezpečení. AK poţaduje
předloţit v září 2012 kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru.
Zdůvodnění: Velmi problematické personální
zabezpečení ekonomické části studijních
předmětů. Vyučující nepublikují v oblastech
předmětů, které mají zajišťovat, často rovněţ
zajišťují neúnosně velké mnoţství předmětů.
A 4 AK konstatuje závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru
v kombinované formě a navrhuje omezení
akreditace. Zdůvodnění: Skladba předmětů
studijního oboru neumoţňuje dosáhnout
deklarovaného profilu absolventa (předměty se
vzájemně obsahově překrývají, zároveň
nejsou pokryty všechny oblasti informatického
bakalářského vzdělání tak, jak je deklarováno
v profilu absolventa). AK posoudila ţádost na
svém únorovém zasedání a vyzvala ţadatele
k doplnění. Ţadatel ţádost nedoplnil, AK tedy
posoudila ţádost podle původních materiálů.
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje rozšířit nabídku předmětů a vyjasnit
personální zabezpečení studijního programu
vyučujícími, kteří by působili na
Přírodovědecké fakultě OU a kteří by na pro
tuto fakultu vykonávali vědeckou, výzkumnou
a tvůrčí činnost.

Aplikovaná matematika

reakre.

Dr.

P, K

3

Aplikovaná algebra

A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Aplikovaná matematika

reakre.

Dr.

P, K

3

Aplikovaná matematika

A do 31.12.2012

Applied Mathematics

reakre.

Dr.

P, K

3

Applied Mathematics

Aplikovaná matematika

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Aplikovaná matematika
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A

A do 31.12.2012
Projednávání ţádosti je přerušeno. Ze ţádosti
není zřejmé personální zabezpečení
pracovníky, kteří budou obor na fakultě

výzkumně profilovat. Ţádost obsahuje formální
nedostatky, které adekvátní posouzení stavu
na pracovišti. Ţádost bude projednána
v souvislosti s hodnocením doktorských
studijních programů.

Applied Mathematics

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Applied Mathematics

A

Biologie

akred.

Dr.

P, K

4

Biologie

A4

rozšíř.

NMgr.

P

2

Bezpečnostně strategická studia

A6

reakre.

Bc.

P

3

Lázeňství a turismus

A do 30. 4. 2012. AK projedná ţádost na
svém následujícím zasedání.

A 4 AK konstatuje závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhuje
omezení akreditace. Zdůvodnění: Předloţené
důvody nejsou dostatečné pro další existenci
nestrukturovaného studia, neboť v souladu s §
46 odst. 2) zákona o vysokých školách
nevyţaduje charakter studijního oboru
existenci nestrukturovaného studia.

dtto

PA ČR v Praze
Fakulta bezpečnostního
managementu
Bezpečnostně právní studia
SU v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Gastronomie, hotelnictví a turismus
SU v Opavě
Matematický ústav

Matematika

reakre.

Mgr.

P

5

Matematická analýza

reakre.

Mgr.

P, K

5

Podniková ekonomika

ANO

TU v Liberci
Ekonomická fakulta
Ekonomika a management
TU v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a
mezioborových studií
9

A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů

Informační technologie

reakre.

Bc.

P

3

Informační technologie

A8

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň
základních škol

A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
stavu personálního zabezpečení v září 2013.

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit profil absolventa tak, aby
odpovídal skladbě studijního oboru (zaměření
pouze na textilní marketing), rozšířit nabídku
povinných marketingových předmětů a vyjasnit
působení navrhovaného garanta studijního
oboru na nejméně standardní dobu studia. AK
dále poţaduje posílit personální zabezpečení
předmětů z oblasti marketingu.

TU v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a
pedagogická
Učitelství pro základní školy
TU v Liberci
Fakulta textilní

Textil

reakre.

Bc.

P, K

3

Textilní marketing

Textile

reakre.

Bc.

P

3

Textile Marketing

A

dtto

Textile

rozšíř.

Bc.

K

3

Textile Marketing

A

Textil

rozšíř.

Bc.

P

3

Textilní a produktový design

dtto
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit profil absolventa a název
studijního oboru, tak aby odpovídal skladbě
studijních předmětů (věnovat se výhradně
textilnímu designu, čemuţ odpovídá i skladba
předmětů), posílit personální zabezpečení
předmětů z oblasti designu vyučujícími, kteří
budou mít odpovídající tvůrčí činnost v oblasti
textilního designu.

Textile

rozšíř.

Bc.

P

3

Textile and Product Design

A

dtto

Textil

rozšíř.

Bc.

P, K

3

A8

Textile

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Textilní technologie, materiály a nanomateriály
Textile Technologies, Materials and
Nanomaterials
A

Textil

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Výroba oděvů a management obchodu s
oděvy
10

A8
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje posílit zastoupení ekonomických
předmětů z oblasti managementu, popř. jejich
zařazení do předmětů povinných a zajistit

jejich personální zabezpečení vyučujícími,
kteří budou publikačně činní v oblasti těchto
předmětů. AK poţaduje rozšířit nabídku témat
bakalářských prací o témata z oblasti obchodu
a managementu tak, aby návrhy témat prací
pokrývaly celé odborné zaměření studijního
oboru.

Textile

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Clothing Production and Management of
Clothing Trade

A

dtto

U Hradec Králové
Filozofická fakulta

Sociologie

akred.

NMgr.

P

2

Sociologie obecná a empirická

N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru habilitovanými
vyučujícími, kteří by vykazovali za posledních
pět let odpovídající publikační činnost. Na
pracovišti není uskutečňována odpovídající
výzkumná činnost v oboru, coţ je v souladu se
standardy AK podmínkou pro udělení
akreditace magisterskému studijnímu
programu. Někteří vyučující působí na dalších
institucích (v součtu úvazků vyšším neţ 1,75),
coţ v souladu se standardy AK nedává
předpoklady pro kvalitní uskutečňování a
rozvoj studijního oboru.

U Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Transkulturní komunikace

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr.

P

2

Učitelství pro 2. stupeň základních škol francouzský jazyk a literatura

U Hradec Králové
11

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje doplnit ţádost tak, aby mohla být
projednána na listopadovém zasedání AK.
A 4 AK poţaduje v září 2012 předloţit
kompletní sadu studijních opor pro
kombinovanou formu studia. Předloţené
ukázky studijních opor představují pouze
průvodce studiem a neobsahují distanční
studijní texty, a nemohou tak nahradit
studentům přímou účast na výuce.
Projednání ţádosti je přerušeno. AK poţaduje
upřesnit působení navrţeného garanta
studijního oboru, včetně samostatného vedení
předmětů, které má zajišťovat.

Přírodovědecká fakulta
Fyzika

reakre.

Bc.

P, K

3

Fyzikálně-technická měření a výpočetní
technika

Informatika

akred.

Bc.

P

3

Informatika se zaměřením na vzdělávání

A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu
v září 2013.
N Zdůvodnění: Související tvůrčí a výzkumná
činnost odpovídá pedagogicko-didaktickému
zaměření pracoviště, nikoliv obvyklým
standardům informatiky. Pro případné další
směřování oboru AK doporučuje ponechat
dosavadní koncepci.

Informatika

akred.

NMgr.

P

2

Učitelství informatiky pro střední školy

N Zdůvodnění: dtto

Economic Policy and Administration

akred.

Dr.

P, K

3

Regional and Public Economics

Hospodářská politika a správa

akred.

Dr.

P, K

4

Regionální a veřejná ekonomie

Systémové inţenýrství a informatika

reakre.

Bc.

P, K

3

Informatika ve veřejné správě

Systémové inţenýrství a informatika

reakre.

NMgr.

K

2

Informatika ve veřejné správě

U Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní

UJEP v Ústí nad Labem
12

A

A4
A4
A do 30.4.2012. AK poţaduje zařadit do
studijního plánu předmět věnovaný přímému
uplatnění informatiky ve veřejné správě a
komplexní předmět věnovaný veřejné správě
(organizace, principy, fungování). AK dále
poţaduje přepracovat studijní opory tak, aby
mohly studentům nahradit přímou účast na
výuce a splňovaly tak standardy AK a
podmínky vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb.
A do 30.4.2012. AK poţaduje upravit náplň
jednotlivých předmětů tak, aby bylo zřejmé, ţe
se jedná o vyuţití informatiky ve veřejné
správě (v předmětech chybí některá témata
věnovaná právě vyuţití informatiky ve veřejné
správě např. analýzy a navrhování aplikací pro
veřejnou správu, kategorizace, navrhování a
vyhodnocování sluţeb pro veřejnou správu,
apod.) AK dále poţaduje přepracovat studijní
opory tak, aby mohly studentům nahradit
přímou účast na výuce a splňovaly tak
standardy AK a podmínky vyhlášky MŠMT č.
42/1999 Sb.

Přírodovědecká fakulta
Nanotechnologie

Aplikované nanotechnologie

akred.

NMgr.

P

2

General Medicine

akred.

Mgr.

P

6

Všeobecné lékařství

reakre.

Mgr.

P

6

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Adiktologie

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

K

3

Adiktologie

A6
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje předloţit studijní opory pro
kombinovanou formu studia v souladu se
standardy AK. Předloţené materiály mají
formu prezentací, a nemohou tak nahradit
studentům přímou účast na výuce.

reakre.

Bc.

K

4

Zdravotní vědy

A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

A6

UK v Praze
1. lékařská fakulta
A

A 10
A 10

UK v Praze
3. lékařská fakulta
Ošetřovatelství
UK v Praze
Fakulta sociálních věd

Political Science

rozšíř.

NMgr.

P

2

International Security Studies (jednooborové)
13

A

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vyjasnit personální zabezpečení
studijního oboru habilitovanými vyučujícími,
kteří působí v rozsahu plného úvazku na FSV
a nemají další významné úvazky na jiných
institucích, aktualizovat údaje o personálním
zabezpečení, včetně údajů o garantovi
studijního oboru. AK dále poţaduje upravit
názvy některých studijních předmětů tak, aby
odpovídaly náplni předmětů (např. Security
Concepts in International Politics či
Comparative Security Policy), doplnit chybějící
anotace u některých předmětů a vyjasnit
předměty SZZk. AK upozorňuje na výrazné
tematické překrývání oborů na fakultě.

Sociologie

reakre.

Bc.

P

3

Sociologie a sociální politika

International Area Studies

rozšíř.

NMgr.

P

2

Transatlantic Studies

Mezinárodní teritoriální studia

rozšíř.

NMgr.

P

2

Transatlantická studia

A

ANO

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vyjasnit osobu garanta studijního
oboru.
A 4 AK doporučuje věnovat pozornost
zaměření publikační činnosti pracoviště,
včetně garanta na oblast studijního oboru. AK
upozorňuje na výrazné tematické překrývání
oborů na fakultě.

ANO

A 4 dtto

UK v Praze
Filozofická fakulta
Obecná teorie a dějiny umění a kultury

reakre.

NMgr.

P

2

Dějiny umění (jednooborové)

ANO

Pedagogika

reakre.

Mgr.

P, K

5

Pedagogika (dvouoborové)

ANO

Pedagogika

reakre.

Mgr.

P, K

5

ANO

Philology

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Historické vědy

rozšíř.

Bc.

P

3

Historické vědy

rozšíř.

NMgr.

P

2

Pedagogika (jednooborové)
Text and Event in Early Modern Europe
(ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate, EMJD)
Archeologie pravěku a středověku
(jednooborové)
Archeologie pravěku a středověku
(jednooborové)

Historické vědy

reakre.

Dr.

P, K

3

Didaktika dějepisu

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Český jazyk a literatura

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Francouzština

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Pedagogika

General Medicine

akred.

Mgr.

P

6

Všeobecné lékařství

reakre.

Mgr.

P

6

A

A 8 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2012.
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A4
A8

ANO

A8
A do 30.4.2012. AK projedná ţádost na svém
následujícím zasedání.
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UK v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové
A

A 10
A 10

14

UK v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
General Medicine

akred.

Mgr.

P

6

A

Všeobecné lékařství

reakre.

Mgr.

P

6

Informatics

akred.

Bc.

P

3

General Computer Science (jednooborové)

A

Informatics

akred.

Bc.

P

3

Programming and Software Systems

A

A8
A 8 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2015.

Informatics

akred.

Bc.

P

3

Software and Data Engineering

A

A 8 dtto

Informatika

reakre.

Bc.

P

3

Obecná informatika (jednooborové)

Informatika

reakre.

Bc.

P, K

3

Programování (jednooborové)

Informatika

reakre.

Bc.

P, K

3

Správa počítačových systémů

Informatika

rozšíř.

Bc.

P

3

Programování a softwarové systémy
(jednooborové

Informatika

rozšíř.

Bc.

P

3

Softwarové a datové inţenýrství

A8
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A 8 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2015.
A 8 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2015.

Informatika

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Informatika se zaměřením na vzdělávání

A8

Matematika

reakre.

Bc.

P

3

A8

Matematika

reakre.

Bc.

P

3

Finanční matematika (jednooborové)
Matematické metody informační bezpečnosti
(jednooborové)

Matematika

reakre.

Bc.

P

3

Obecná matematika (jednooborové)

Matematika

reakre.

Bc.

P, K

3

Matematika se zaměřením na vzdělávání
(dvouoborové)

A8
A 8 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2015.

A 10
A 10

UK v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
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A8

Matematika

reakre.

Bc.

P, K

3

Matematika se zaměřením na vzdělávání
(jednooborové)

Matematika

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Deskriptivní geometrie se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové)

Mathematics

rozšíř.

Bc.

P

3

Financial Mathematics (jednooborové)

A

A8

Mathematics

rozšíř.

Bc.

P

3

A

A8

Mathematics

rozšíř.

Bc.

P

3

General Mathematics (jednooborové)
Mathematical Methods of Information Security
(jednooborové)

A

A8

A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A 8 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
uskutečňování studijního oboru včetně
personálního zabezpečení v září 2013.

UK v Praze
Pedagogická fakulta

rozšíř.

NMgr.

P, K

2

Training Teachers of General Subjects at
Lower and Higher Secondary Schools Mathematics (jednoborové)

Demografie

reakre.

Bc.

P

3

Demografie se sociální geografií

A8

Demography

akred.

Bc.

P

3

Demography and Social Geography

A8

Geologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Geobiologie (jednooborové)

Vzdělávání v chemii

akred.

Dr.

P, K

4

Vzdělávání v chemii

reakre.

Dr.

P, K

3

Secondary School Teacher Education

A

ANO

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2017).

UK v Praze
Přírodovědecká fakulta

UP v Olomouci
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ANO

A8
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje zváţit název studijního oboru, resp.
uvést ho v soulad s ţádostí o akreditaci řízení
ke jmenování profesorem, posílit
metodologickou stránku studia zavedením
metodologických předmětů, jednoznačně
formulovat poţadavky kladené na zkoušku z
cizího jazyka, zpřesnit závaznost a
kontrolovatelnost dalších poţadavků na
doktorandy.
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Fakulta tělesné kultury
Tělesná výchova a sport

reakre.

Bc.

P, K

3

Trenérství a sport

Tělesná výchova a sport

reakre.

Bc.

P, K

3

Rekreologie

A4
A 4 AK ve smyslu § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách konstatuje nedostatky
v personálním zabezpečení. AK poţaduje
předloţit v září 2012 kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v rozsahu doporučených formulářů G.
Zdůvodnění: Velmi problematické personální
zabezpečení ekonomicko-manaţerských
studijních předmětů. Vyučující nepublikují
v oblastech předmětů, které mají zajišťovat.

Tělesná výchova a sport

reakre.

NMgr.

P, K

2

Rekreologie

A 4 dtto

Filologie

reakre.

NMgr.

P

2

Ruská filologie (dvouoborové)

A8

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Ruská filologie (jednooborové)

A8

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Praktická nizozemská filologie (dvouoborové)

Ekonomika a management

reakre.

NMgr.

P

2

Aplikovaná ekonomická studia (dvouoborové)

A8
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
řešených výzkumných projektech v září 2013.

akred.

Dr.

P, K

4

A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v září 2013.

4

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje doplnit ţádost tak, aby mohla být
projednána na listopadovém zasedání AK..

UP v Olomouci
Filozofická fakulta

UP v Olomouci
Pedagogická fakulta
Pedagogika
UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Chemie

rozšíř.

Dr.

P, K

Didaktika chemie

UTB ve Zlíně
17

Fakulta humanitních studií

akred.

Dr.

P, K

4

Sociální pedagogika

N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru. Navrhovaný
garant studijního oboru nemá odpovídající
vědecko-výzkumnou a publikační činnost
v oboru sociální pedagogiky.

reakre.

Bc.

P, K

3

Logistika a management

A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Economics and Management

reakre.

Bc.

P, K

3

Management and Economics

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Management a ekonomika

A8

Pedagogika
UTB ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ekonomika a management
UTB ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

A

A8

UTB ve Zlíně
Fakulta technologická

Chemie a technologie materiálů

rozšíř.

Bc.

P

3

Materiálové inţenýrství

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit skladbu studijních předmětů
tak, aby mohly být dosaţeny deklarované cíle
studia a profil absolventa.

Chemie a technologie potravin

reakre.

NMgr.

P

2

Chemie potravin a bioaktivních látek

A4

Veterinární hygiena a ekologie

reakre.

Mgr.

P

6

Veterinární hygiena a ekologie

Veterinary Hygiene and Ecology

reakre.

Mgr.

P

6

Veterinary Hygiene and Ecology

akred.

Dr.

P, K

4

Nanotechnologie

VFU Brno
Fakulta veterinární hygieny a
ekologie

A

ANO

A8

ANO

A8

VŠB-TU Ostrava
Nanotechnologie
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Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vyjasnit a podrobněji vymezit

předměty SZZk, profil absolventa a
specifikovat obsah povinné jazykové zkoušky.

VŠB-TU Ostrava
Ekonomická fakulta
Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P

3

Ekonomika a právo v podnikání

A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

P

3

Ekonomická ţurnalistika

A6

Aplikovaná informatika

rozšíř..

Dr.

P, K

3

Aplikovaná informatika

A8

Applied Informatics

akred.

Dr.

P, K

3

Applied Informatics

VŠE v Praze
Fakulta informatiky a statistiky

A

A8

A

N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru, garant ani další
habilitovaní vyučující nepublikují v oblasti
institucionální ekonomie. Skladba předmětů
neodpovídá názvu studijního oboru a profilu
absolventa (ve studijním plánu nejsou
v dostatečné míře zahrnuty předměty z oblasti
nové institucionální ekonomie). Rovněţ
navrţená témata diplomových prací se
dotýkají institucionální ekonomie pouze
okrajově.

A

dtto
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit název studijního oboru, popř.
témata disertačních prací a dalších povinností
doktorandů tak, aby název oboru odpovídal
časovému zaměření oboru.

VŠE v Praze
Národohospodářská fakulta

Economics and Economic
Administration

rozšíř.

NMgr.

P

2

Studies in Economics and Institutions

Ekonomie a hospodářská správa

rozšíř.

NMgr.

P

2

Institucionálně ekonomická studia

Economics and Economic
Administration

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Economic and Political History

Ekonomie a hospodářská správa

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Hospodářské a politické dějiny

VŠCHT v Praze
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dtto

Fakulta chemické technologie
Aplikovaná chemie a materiály

rozšíř.

Bc.

P

3

Softwarové inţenýrství pro chemické aplikace

Life Sciences

akred.

Bc.

P

3

Chemistry and Materials

A

A na dobu platnosti původně akreditovaného
studijního programu Informatika a chemie (tj.
do 15.1.2014).
Projednání ţádosti je přerušeno. AK poţaduje
vyjasnit garanta studijního oboru a změnit
název studijního programu tak, aby dostatečně
vyjadřoval obsah a cíle studia. Název Life
Science je příliš široký a je obvykle pouţíván
v oborech z oblasti biologie a zemědělství.

VŠCHT v Praze
Fakulta chemicko-inţenýrská

Life Sciences

akred.

Bc.

P

3

Chemistry, Engineering and Technology

Marketing a prodej farmaceutických
výrobků

akred.

Bc.

P

3

Marketing a prodej farmaceutických výrobků

Projednání ţádosti je přerušeno. AK poţaduje
vyjasnit garanta studijního oboru a změnit
název studijního programu tak, aby dostatečně
vyjadřoval obsah a cíle studia. Název Life
Science je příliš široký a je obvykle pouţíván
v oborech z oblasti biologie a zemědělství.
N Zdůvodnění: Skladba předmětů neodpovídá
názvu studijního oboru a profilu absolventa
(nedostatečné zastoupení předmětů z oblastí
farmacie i marketingu). Nedostatečné
personální zabezpečení ekonomických
předmětů (vyučující působí v rozsahu
významných úvazků na jiných vysokých
školách, popř. nepublikují v oblastech
předmětů, které mají zajišťovat nebo
nepublikují vůbec).

Food and Biochemical Technology

Projednání ţádosti je přerušeno. AK poţaduje
vyjasnit garanta studijního oboru a změnit
název studijního programu tak, aby dostatečně
vyjadřoval obsah a cíle studia. Název Life
Sciences je příliš široký a je obvykle pouţíván
v oborech z oblasti biologie a zemědělství.

A

VŠCHT v Praze
Fakulta potravinářské a biochemické
technologie

Life Sciences

akred.

Bc.

P

3

VŠCHT v Praze
Fakulta technologie ochrany
prostředí
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A

Life Sciences

A

Projednání ţádosti je přerušeno. AK poţaduje
vyjasnit garanta studijního oboru a změnit
název studijního programu tak, aby dostatečně
vyjadřoval obsah a cíle studia. Název Life
Sciences je příliš široký a je obvykle pouţíván
v oborech z oblasti biologie a zemědělství.

akred.

Bc.

P

3

Environmental Chemistry and Technology

reakre.

Bc.

P

3

Informační technologie

A8

Kvantitativní metody v ekonomice

akred.

Bc.

P

3

Matematické metody v ekonomice

A 6 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu
v září 2014.

Economics and Management

akred.

Dr.

P, K

4

Company Management and Economics

A

A8

Economics and Management

akred.

Dr.

P, K

4

Corporate Finance

A

A8

Ekonomika a management

akred.

Dr.

P, K

4

Podnikové finance

A8

Ekonomika a management

akred.

Dr.

P, K

4

Řízení a ekonomika podniku

A8

VUT v Brně
Fakulta informačních technologií
Informační technologie
VUT v Brně
Fakulta podnikatelská

VUT v Brně
Fakulta stavební

Architektura a stavitelství

akred.

Dr.

P, K

4

Architektura a stavitelství

Městské inţenýrství

akred.

Bc.

P

4

Městské inţenýrství
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N Zdůvodnění: Na fakultě neprobíhá ţádný
odpovídající výzkum v oblasti oboru.
Související výzkumná činnost pracoviště je
předpokladem pro udělení akreditace
doktorskému studijnímu programu.
N Zdůvodnění: Skladba studijních předmětů
neumoţňuje naplnění deklarovaných cílů
studia a profilu absolventa (jednotlivé
předměty netvoří logický celek, který by
umoţňoval komplexní pohled na problematiku,
nedostatečné zastoupení předmětů
z některých klíčových oblastí městského
inţenýrství, např. hospodaření s pitnou
vodou).

ZU v Plzni
Fakulta ekonomická
Systémové inţenýrství a informatika

reakre.

Bc.

P

3

Systémy projektového řízení

A8

ZU v Plzni
Fakulta pedagogická

Hudební umění

akred.

Bc.

P

3

Akordeon

N Zdůvodnění: Umělecko-pedagogická
profilace pracoviště odpovídá dosavadnímu
pedagogickému pojetí studijních oborů, nikoliv
obvyklým standardům uměleckých studijních
programů. Pro případné další směřování oboru
na Fakultě pedagogické AK doporučuje
ponechat dosavadní koncepci.

Hudební umění

akred.

Bc.

P

3

Sbormistrovství

N Zdůvodnění: dtto

Hudební umění

akred.

Bc.

P

3

Zpěv

Předškolní a mimoškolní pedagogika

rozšíř.

Bc.

K

3

Učitelství pro mateřské školy

Přírodovědná studia

rozšíř.

Bc.

K

3

Biologie se zaměřením na vzdělávání

N Zdůvodnění: dtto
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
1.3.2016).
N Zdůvodnění: Předloţené materiály nejsou
studijními oporami, které mohou nahradit
studentům účast na přímé výuce, jak je
poţadováno vyhláškou MŠMT č. 42/1999 Sb.,
a neodpovídají standardům AK. Ţádost
vykazuje četné lakuny a formální nedostatky.
AK upozorňuje na nedostatečné personální
obsazení a publikační aktivity vyučujících,
která nesplňují poţadovaná kritéria a svědčí o
tom, ţe pracoviště nejsou náleţitě
stabilizována.

Přírodovědná studia

rozšíř.

Bc.

K

3

Informatika se zaměřením na vzdělávání

N Zdůvodnění: dtto

Historická studia

rozšíř.

Bc.

K

3

Historie se zaměřením na vzdělávání

N Zdůvodnění: dtto

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

N Zdůvodnění: dtto

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

N Zdůvodnění: dtto
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Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Francouzský jazyk se zaměřením na
vzdělávání

N Zdůvodnění: dtto

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

N Zdůvodnění: dtto

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství anglického jazyka pro střední školy

N Zdůvodnění: dtto

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství biologie pro střední školy

N Zdůvodnění: dtto

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství českého jazyka pro střední školy

N Zdůvodnění: dtto

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství anglického jazyka pro základní školy

N Zdůvodnění: dtto

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství českého jazyka pro základní školy

N Zdůvodnění: dtto

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr.

K

2

N Zdůvodnění: dtto

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní
školy

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství ruského jazyka pro základní školy

N Zdůvodnění: dtto

Design

reakre.

Bc.

P

3

Design

Projednání ţádosti je přerušeno. AK poţaduje
vyjasnit garanta studijního oboru.

Design

reakre.

Bc.

P

3

Design kovu a šperku

A8

Design

reakre.

Bc.

P

3

Fashion design

Design

reakre.

Bc.

P

3

Keramický design

A8
A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Výtvarná umění

rozšíř.

Bc.

P

3

Multimediální design

A8

Výtvarná umění

reakre.

Bc.

P

3

Ilustrace a grafika

A8

Výtvarná umění

rozšíř.

Bc.

P

3

Sochařství

A8

N Zdůvodnění: dtto

ZU v Plzni
Ústav umění a designu

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
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Bankovní institut vysoká škola, a.s.,
Praha

Ekonomika a managament
Evropský polytechnický institut,
s.r.o., Kunovice

reakre.

Bc.

P,K

3

Ekonomika a management zdravotních a
sociálních sluţeb

A 4 AK konstatuje závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhuje
omezení akreditace. Zdůvodnění:
Nedostatečné personální zabezpečení
studijního oboru. Vyučující, kteří zajišťují
profilující předměty, působí v řadě případů na
dalších institucích v celkovém rozsahu úvazku
přesahujícím 1,75, coţ v souladu se standardy
AK nedává předpoklady pro kvalitní
uskutečňování a rozvoj studijního oboru.
Tvůrčí a publikační činnost řady vyučujících se
nevztahuje k oblasti předmětů, které mají
zajišťovat, ani k managementu zdravotních a
sociálních sluţeb.

Bankovnictví, peněţnictví, pojišťovnictví reakre.

Bc.

P, K

3

Finance a daně

A 4 AK konstatuje závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhuje
omezení akreditace. Zdůvodnění:
Nedostatečné personální zabezpečení
studijního oboru. Garant studijního oboru
působí i na další instituci s celkovou výší
úvazku 1,7, coţ je v rozporu se standardy AK
pro garantování studijního oboru. Další
habilitovaní vyučující, kteří zajišťují profilující
předměty, působí v rozsahu celého úvazku na
jiných institucích a na Evropském
polytechnickém institutu pouze na menší
úvazek. Některé studijní předměty jsou
zajišťovány vyučujícími, kteří v uvedené
oblasti předmětů nepublikují. Neexistence
jádra habilitovaných vyučujících, nedává
perspektivy pro další rozvoj studijního oboru.

Informatika

reakre.

Bc.

P, K

3

Ekonomická informatika

A 4 AK upozorňuje na neodpovídající formální
kvalitu zpracování ţádosti.

Informatika

reakre.

Bc.

P, K

3

Elektronické počítače

Management a marketing

reakre.

Bc.

P, K

3

Management a marketing zahraničního
obchodu
24

A 4 dtto
A 4 AK konstatuje závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhuje
omezení akreditace Zdůvodnění:
Nedostatečné personální zabezpečení
studijního oboru nedává předpoklady pro další
rozvoj studijního oboru. Garant oboru
neodpovídá Standardům AK ani svou

odborností ve vztahu k vyučovaným
předmětům, ani kvalitou publikačních výstupů.
Další habilitovaní vyučující, kteří vyučují
profilující předměty studijního oboru a kteří
působí na Evropském polytechnickém institutu
v rozsahu plného pracovního úvazku,
nepublikují v oblastech předmětů, které mají
zajišťovat.

Rašínova vysoká škola s.r.o., Brno

Ekonomika a management
Soukromá vysoká škola
ekonomických studií, s.r.o., Praha

rozšíř.

Bc.

P

3

Řízení zdravotnických sluţeb

N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru. Garant
studijního oboru, který má zároveň zajišťovat
část profilujících předmětů, působí na jiné
instituci (v SR) v rozsahu plného úvazku, na
Rašínově vysoké škole s.r.o. má působit
pouze v rozsahu úvazku 0,5, coţ je v rozporu
se standardy AK. Další habilitovaný vyučující,
který má zajišťovat profilující předměty
(celkem 6), působí kromě Rašínovy vysoké
školy (na plný úvazek) zároveň na dalších
dvou institucích (celková výše úvazků 3), coţ
je v rozporu se standardy AK. I někteří další
vyučující působí v celkové výši úvazku vyšší
neţli 1,75. Řada vyučujících nepublikuje
v oblasti předmětů, které mají zajišťovat (např.
u předmětu Krizový management).

Ekonomika a management
Vysoká škola hotelová v Praze 8,
s.r.o.

reakre.

Bc.

P, K

3

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v září 2013.

Ekonomika a management
Vysoká škola sociálně-správní,
Institut celoţivotního vzdělávání
Havířov, s.r.o.

reakre.

Bc.

P, K

3

Management dopravních sluţeb

A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Management v sociální sféře

A 4 AK ve smyslu § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách konstatuje nedostatky
v personálním zabezpečení. AK poţaduje
předloţit v září 2012 kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru.
Zdůvodnění: Nedostatečné personální

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

P, K

3
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Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

P, K

3

Veřejná ekonomika a správa

zabezpečení profilujících studijních předmětů
vyučujícími, kteří by působili na pracovní
poměr v rozsahu plného úvazku na VŠSS
Havířov a zároveň nepůsobili ve významných
úvazcích na jiných institucích. AK poţaduje
posílit zabezpečení profilujících předmětů
Sociální politika, Politika zaměstnanosti,
Ekonomika sociálních sluţeb a Právo pro
sociální pracovníky vyučujícími s odpovídající
publikační činností, kteří budou plným
pracovním úvazkem na VŠSS Havířov bez
výrazných úvazků na dalších institucích.
A 4 AK ve smyslu § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách konstatuje nedostatky
v personálním zabezpečení. AK poţaduje
předloţit v září 2012 kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru.
Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení profilujících studijních předmětů
vyučujícími, kteří by působili na pracovní
poměr v rozsahu plného úvazku na VŠSS
Havířov a zároveň nepůsobili ve významných
úvazcích na jiných institucích. AK poţaduje
posílit zabezpečení profilujících předmětů
Veřejná správa, Sociální politika, Správní
právo, Ekonomika veřejného sektoru
vyučujícími s odpovídající publikační činností,
kteří budou plným pracovním úvazkem na
VŠSS Havířov bez výrazných úvazků na
dalších institucích a vysokých.

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ
ČZU v Praze
Fakulta ţivotního prostředí

Inţenýrská ekologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Geoinformatika v ţivotním prostředí
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AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Nedostatečné
personální zabezpečení geoinformatickcýh
předmětů habilitovanými pracovníky
s odpovídající publikační činností. Skladba
předmětů neumoţňuje studentům obsáhnout
celé penzum geoinformatické problematiky.
Přestoţe název studijního oboru jednoznačně
směřuje do geoinformatické oblasti, skladba
studijních předmětů ani personální

zabezpečení tomu neodpovídá. AK rovněţ
upozorňuje na nevhodné zařazení
geoinformatiky do studijního programu
Inţenýrská ekologie.

U Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Ekologie a ochrana ţivotního prostředí

omez.

Bc.

P

3

Management ochrany ţivotního prostředí

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Skladba studijních
předmětů nedává moţnost dosáhnout
deklarovaného profilu absolventa a
neodpovídá názvu studijního oboru
(nedostatečné zastoupení ekonomických
předmětů i témat bakalářských prací).
Personální zabezpečení ekonomických
předmětů je nedostatečné. AK doporučuje
připravit akreditaci studijního oboru, z jehoţ
názvu, cílů studia a profilu absolventa by bylo
patrné, ţe se nejedná o ekonomicky zaměřený
obor.

Management sportu a trenérství

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Personální
zabezpečení studijního oboru je nedostatečné.
Studijní předměty z oblasti ekonomie a
managementu nejsou zabezpečeny
habilitovanými vyučujícími. Vyučující
ekonomických předmětů zajišťují neúměrně
velké mnoţství předmětů a jejich publikační
činnost neodpovídá předmětům, které mají
zajišťovat.

Expertní inţenýrství v dopravě

AK netrvá na svém návrhu na omezení
akreditace. Zdůvodnění: Vysoká škola doloţila
kvalifikované zabezpečení studijního oboru,
čímţ pominuly závaţné nedostatky, pro které
AK navrhla omezení akreditace.

UP v Olomouci
Fakulta tělesné kultury

Tělesná výchova a sport

rozšíř.

NMgr. P, K

2

VUT v Brně

Soudní inţenýrství

omez.

NMgr. P

2

VUT v Brně
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Fakulta chemická

Chemie a chemické technologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Chemie pro medicínské nanobiotechnologie

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Profil absolventa je
definován výčtem předmětů, bez zřetelného
vymezení znalostí a dovedností. Z profilu ani
z cílů studia nelze vyvodit pojetí medicínských
nanobiotechnologií, aby bylo moţné posoudit,
je-li obsah studia odpovídající. Z této
charakteristiky a z jednoznačně formulovaných
nezbytných znalostí a dovedností musí profil
absolventa vycházet, teprve následně lze
vytvořit nabídku předmětů (nelze vytvořit
bakalářský obor s chemickými disciplinami
jako pilíře znalostí a zároveň se všeobjímající
– širokou oborovou specializací). Rozsah
studia je předimenzovaný a neúčelně
multidisciplinární, v rámci bakalářského studia
ho není moţné seriozně zvládnout. Takto
pojatý obor bude vychovávat absolventy
s roztříštěnou a neutříděnou mozaikou
znalostí. Zřetelný je i nesoulad mezi velmi
široce pojatým profilem absolventa a velmi
úzkými cíli studia (které vyplývají z představ
zainteresovaných firem klastru nanomedik,
citace „obor vychovává odborníky na
biotechnologickou podstatu regenerativní
medicíny v systému pro cílenou distribuci léků
a hojení ran“). V těchto směrech nemají
pracovníci VUT zřetelnou publikační aktivitu, i
kdyţ granty v této oblasti jiţ existují.

Krizový management

A na dobu platnosti druhého akreditovaného
studijního programu Ekonomika a
management, tj. do 31. 7. 2013. Závaţné
nedostatky v personálním zabezpečení
studijního programu přetrvávají, omezení
akreditace studijního programu zůstává tímto
stanoviskem nedotčeno.

Obchodní vztahy ve finančním sektoru

AK trvá na svých předchozích stanoviscích –
neudělení akreditace. Zdůvodnění: Ve
vyjádřeních ţadatele se neuvádějí ţádné nové
skutečnosti, které by AK nebyly známy při

Rašínova vysoká škola s.r.o., Brno

Ekonomika a insolvence
Vysoká škola aplikovaného práva,
s.r.o., Praha

Obchodně právní studia

reakre.

akred.

Bc.

P

NMgr. P

3

2
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posuzování a projednávání ţádosti a při
rozhodování o vydání stanoviska. Personální
zabezpečení studijního programu je
nedostatečné. Zásadním problémem je
skutečnost, ţe ačkoli zaměření studijního
programu je převáţně ekonomické (i
s ohledem na deklarované cíle studia, profil
absolventa a předměty státní závěrečné
zkoušky), z uvedených habilitovaných
vyučujících se danou oblastí odborně zabývá
pouze garant programu, zbývajících 6 je
habilitováno nebo má profesuru v právní
oblasti. Většina habilitovaných vyučujících
působí v rozsahu vysokých úvazků na jiných
institucích. Ţadatel dále nedoloţil, ţe by byl
řešitelem výzkumného externího projektu
souvisejícího s odborným zaměřením
navrţeného studijního programu. Ţádost o
akreditaci obsahuje sice záměr zřízení
výzkumného centra, ale tento záměr, jakkoli
můţe v budoucnu napomoci rozvoji vysoké
školy, nepředstavuje prokazatelný doklad o
tom, ţe by VŠAP v současnosti realizovala
související výzkumnou činnost vytvářející
předpoklady pro akreditaci magisterského
programu. Podrobnější odůvodnění předá AK
ministerstvu písemně.

Vysoká škola sociálně-správní,
Institu celoţivotního vzdělávání
Havířov, s.r.o.

Hospodářská politika a správa
Vysoká škola tělesné výchovy a
sportu PALESTRA, s.r.o.
Tělesná výchova a sport

akred.

akred.

NMgr. P, K

NMgr. P, K

2

2

Veřejná ekonomika a správa

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Deklarované
personální posílení jednou vyučující (na poměr
0,7), se nevztahuje k profilujícím předmětům
studijního oboru. VŠSS není řešitelem
externích výzkumných projektů, coţ je
nezbytnou podmínkou pro udělení akreditace
magisterského studijního programu.
Deklarované projekty mají charakter
rozvojových programů, coţ je přijatelné v
souvislosti bakalářským programem, nikoliv
však na úrovni magisterského programu.

Wellness specialista

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Nedostatečné
personální zabezpečení. Vyučující, kteří
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zajišťují profilující předměty a které uvádí
vysoká škola jako klíčové habilitované
vyučující, nepůsobí (s výjimkou navrhovaného
garanta studijního oboru), v rozsahu plného
úvazku na VŠTVS PALESTRA (často na
rozsah úvazku 0,25) přičemţ mají další
významné úvazky na dalších institucích, coţ je
v rozporu se standardy AK pro personální
zabezpečení studijního oboru.

Vysoká škola regionálního rozvoje,
s.r.o., Praha

Regionální rozvoj

omez.

Bc.

P

3

Management a regionální rozvoj

AK trvá na svém stanovisku – omezení
akreditace. Zdůvodnění: Nedostatečné
personální zabezpečení studijního oboru
vyučujícími, kteří by byli odborně činní
v oblasti regionálního rozvoje a kteří by
působili na VŠRR v rozsahu plného úvazku
bez dalších významných úvazků na jiných
institucích. V rámci správního řízení nově
doplnění vyučující nemají odpovídající
publikační činnost v oblasti regionálního
rozvoje (publikují zejména z oblasti práva).

Regionální rozvoj

omez.

Bc.

P, K

3

Regionální rozvoj

AK trvá na svém stanovisku – omezení
akreditace. Zdůvodnění: dtto

b) akreditace oborů habilitačního řízení (H) a řízení ke jmenování profesorem (P)
legenda: A 4 – AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N – AK nesouhlasí s akreditací;
Vysoká škola

Fakulta

ČZU v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů
Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů
Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů
Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů
Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

ČZU v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

ČZU v Praze
ČZU v Praze
ČZU v Praze
ČZU v Praze

Název oboru

Typ
řízení

Zaměření
oboru

Stanovisko AK

H, P

Aplikovaná zoologie

A8

H, P

Kvalita zemědělských produktů

A4

H, P

Obecná zootechnika

A4

H, P

Ochrana rostlin

A8

H

Pícninářství a trávníkářství

P

Pícninářství a trávníkářství

A4
N Zdůvodnění: Na pracovišti nejsou řešeny
v současné době ţádné odpovídající
výzkumné projekty.
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ČZU v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

H, P

Speciální produkce rostlinná

ČZU v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

H, P

Zahradnictví

A4
N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení. Ze tří habilitovaných pracovníků
jeden nepublikuje v časopisech s IF, druhý
publikuje mimo oblast zahradnictví a třetí na
fakultě působí pouze v rozsahu úvazku 0,3.

ČZU v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská

H, P

Dendrologie a šlechtění lesních dřevin

A4

ČZU v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská

P

Ochrana lesů a myslivost

A4

ČZU v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská

H, P

Pěstování lesa

A8

ČZU v Praze

Technická fakulta

H, P

Energetika

ČZU v Praze

Technická fakulta

H, P

ČZU v Praze
JU v Českých
Budějovicích
JU v Českých
Budějovicích
JU v Českých
Budějovicích

Technická fakulta

H, P

Technika a mechanizace zemědělství
Technika a technologie zpracování
zemědělských materiálů a produktů

A8
A 4 AK poţaduje předloţit zprávu o kvalitě
uskutečněných habilitačních jmenovacích
řízení v září 2013.

Zemědělská fakulta

H, P

Obecná zootechnika

A8

Zemědělská fakulta

H, P

A4

Zemědělská fakulta

H, P

Speciální zootechnika
Zoohygiena a prevence chorob hospodářských
zvířat

MENDELU v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

H

Hospodářská úprava lesa

MENDELU v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

P

Hospodářská úprava lesa

A4
N Zdůvodnění: Nedostatečná publikační
činnost pracoviště.

MENDELU v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

H, P

Zpracování dřeva a procesy tvorby nábytku

A4

MU v Brně

Filozofická fakulta

H

Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)

MU v Brně

Přírodovědecká fakulta

H, P

Anorganická chemie

A do 30.6.2012
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
publikační činnosti pracoviště v září 2013.

MU v Brně

Přírodovědecká fakulta

H, P

Fyzikální chemie

A4

MU v Brně

Přírodovědecká fakulta

H, P

Geologické vědy

A8

MU v Brně

Přírodovědecká fakulta

H, P

Mikrobiologie

A8

MU v Brně

Přírodovědecká fakulta

H, P

Teoretická fyzika a astrofyzika

A8
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A 4 dtto

A4

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje přepracovat ţádost tak, aby
splňovala náleţitosti ţádosti o akreditaci
habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem. AK dále poţaduje doplnění o
směrnici upravující poţadavky řízení na
fakultě, jmenovitý seznam všech řízení za
poslední 4 akademické roky, kopie protokolů
komisí včetně podkladových údajů
dokládajících splnění stanovených
poţadavků.

OU v Ostravě

Přírodovědecká fakulta

H, P

Aplikovaná matematika

SU v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

H, P

Teoretická fyzika a astrofyzika

U Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

H

Technologie organických látek

U Pardubice
UJEP v Ústí nad
Labem

Fakulta chemicko-technologická

P

Technologie organických látek

Pedagogická fakulta

H, P

Výtvarná výchova - teorie a tvorba

Pedagogická fakulta

H

Teorie vzdělávání v bohemistice

Pedagogická fakulta

H, P

Hudební teorie a pedagogika

A4
N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení. Pouze jeden pracovník
pracoviště má odpovídající publikační činnost
v oboru. Pracoviště není řešitel výzkumných
projektů souvisejících s profilací oboru.
A do 30.4.2012. AK projedná ţádost na svém
následujícím zasedání.

Přírodovědecká fakulta

H, P

Aplikovaná fyzika

A4

UK v Praze

1. lékařská fakulta

H, P

Neurochirurgie

A8

UK v Praze

2. lékařská fakulta

H, P

Lékařská chemie a biochemie

A8

UK v Praze

2. lékařská fakulta

H, P

Neurologie

A8

UK v Praze

2. lékařská fakulta

H, P

Oční lékařství

A8

UK v Praze

2. lékařská fakulta

H, P

Patologie

A8

UK v Praze

2. lékařská fakulta

H, P

Pediatrie

A8

UK v Praze

3. lékařská fakulta

H, P

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

A8

UK v Praze

3. lékařská fakulta

H, P

Chirurgické obory

A8

UJEP v Ústí nad
Labem
UJEP v Ústí nad
Labem
UJEP v Ústí nad
Labem
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A8
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
publikační činnosti pracoviště v září 2013.
N Zdůvodnění: Nedostatečná publikační
činnost pracoviště.

UK v Praze

3. lékařská fakulta

H, P

Lékařská farmakologie

A4

UK v Praze

3. lékařská fakulta

H, P

Lékařská fyziologie a patologická fyziologie

A8

UK v Praze

3. lékařská fakulta

H, P

Psychiatrie

A8

UK v Praze

Fakulta sociálních věd

H

Politologie

A8

UK v Praze

H, P

Veřejná a sociální politika

A8

H, P

Farmaceutická technologie

A4

H, P

Farmakognozie

A8

UK v Praze

Fakulta sociálních věd
Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové
Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové
Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové

H, P

Klinická a sociální farmacie

A4

UK v Praze

Filozofická fakulta

H, P

Filozofie

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Kardiochirurgie

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Lékařská biofyzika

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Lékařská farmakologie

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Patologie

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

H, P

Anatomie, histologie a embryologie

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

H, P

Gynekologie a porodnictví

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

H, P

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

H, P

Chirurgie

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

H

Lékařská fyziologie

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

H, P

Patologie

A8

UK v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

H

Anesteziologie a intenzivní medicína

A8

UK v Praze

Pedagogická fakulta

H, P

Filozofie

A4

UK v Praze

Právnická fakulta

H, P

Evropské právo

A8

UK v Praze
UK v Praze
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A8

H, P

Mezinárodní právo
Mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu

Právnická fakulta

H, P

Občanské právo

A8

UK v Praze

Právnická fakulta

H, P

Obchodní právo

A8

UK v Praze

Právnická fakulta

H, P

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

A8

UK v Praze

Právnická fakulta

H, P

Teorie, filozofie a sociologie práva

A8

UO v Brně

Fakulta vojenského zdravotnictví

H

Vojenská chirurgie

A8

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H

Klinická psychologie

A4

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H

Pedagogická psychologie

A4

UP v Olomouci

H, P

Lékařská biofyzika

A8

H, P

A4

H, P

Veřejné veterinární lékařství a toxikologie
Veterinární ekologie a choroby volně ţijících
zvířat

VFU Brno

Lékařská fakulta
Fakulta veterinární hygieny a
ekologie
Fakulta veterinární hygieny a
ekologie
Fakulta veterinární hygieny a
ekologie

H

Výţiva, zootechnika a zoohygiena

VFU Brno

Fakulta veterinární hygieny a
ekologie

P

Výţiva, zootechnika a zoohygiena

A4
N Zdůvodnění: Nedostatečná publikační
činnost pracoviště v oblasti zootechniky a
zoohygieny.

VŠB-TU Ostrava

Fakulta stavební

H, P

Teorie a konstrukce staveb

VŠB-TU Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

H, P

Aplikovaná geologie se zaměřením

VŠB-TU Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

H, P

Geoinformatika

UK v Praze

Právnická fakulta

H, P

UK v Praze

Právnická fakulta

UK v Praze

VFU Brno
VFU Brno
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A8

A8

A8
A 4 AK poţaduje upravit název oboru na
Aplikovaná geologie a věnovat pozornost
publikační činnosti pracoviště. AK dále
doporučuje posílit vědeckou radu HGF o
externí členy, kteří budou vědecky činní v
oboru.
A 4 AK doporučuje posílit vědeckou radu
HGF o externí členy, kteří budou vědecky
činní v oboru.

A 4 AK poţaduje věnovat pozornost
publikační činnosti pracoviště. AK dále
doporučuje posílit vědeckou radu HGF o
externí členy, kteří budou vědecky činní v
oboru. AK doporučuje zváţit, zda v budoucnu
nesloučit obor s oborem Úpravnictví.
A 4 AK doporučuje posílit vědeckou radu
HGF o externí členy, kteří budou vědecky
činní v oboru.
N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení oboru. Na VŠB-TU je moţné
řízení v tomto oboru konat na Fakultě strojní.
A 4 AK poţaduje věnovat pozornost
publikační činnosti pracoviště. AK dále
doporučuje posílit vědeckou radu HGF o
externí členy, kteří budou vědecky činní v
oboru.

VŠB-TU Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

H, P

Hornictví

VŠB-TU Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

H, P

Ochrana ţivotního prostředí

VŠB-TU Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

H

Řízení strojů a procesů

VŠB-TU Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

H, P

Úpravnictví

VŠE v Praze

Fakulta financí a účetnictví

H, P

Účetnictví a finanční řízení

VŠE v Praze

Fakulta informatiky a statistiky

H, P

Aplikovaná informatika

A8
A 4 AK doporučuje věnovat zvýšenou
pozornost uplatňovaným kritériím. AK
poţaduje předloţit v září 2013 kontrolní
zprávu o uskutečněných řízeních.

VŠE v Praze

Fakulta informatiky a statistiky

H, P

Statistika

A4

VŠE v Praze

Národohospodářská fakulta

H, P

Ekonomie

A8

VŠE v Praze

Národohospodářská fakulta

H, P

Hospodářská politika

VŠE v Praze

Národohospodářská fakulta

H

Regionální a správní vědy

A8
N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení oboru. Nedostatečná publikační
aktivita pracoviště v časopisech s IF.

VUT v Brně

Fakulta architektury

H

Architektura

A8

VUT v Brně

Fakulta architektury

H

Urbanismus

VUT v Brně

Fakulta strojního inţenýrství

H, P

Strojírenská technologie

A8
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v září 2013.

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ
TU v Liberci

Ekonomická fakulta

H, P

Podniková ekonomika a management

A do 30.6.2012.

c) akreditace doktorských studijních programů podle § 81 zákona o vysokých školách – VŠ a výzkumné ústavy; forma studia prezenční a kombinovaná
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Název ústavu

VŠ

Fakulta

Ústav molekulární
genetiky AV ČR

UK v Praze

1. lékařská
fakulta

Ústav molekulární
genetiky AV ČR

UK v Praze

2. lékařská
fakulta

Ústav molekulární
genetiky AV ČR

UK v Praze

2. lékařská
fakulta

Ústav molekulární
genetiky AV ČR

UK v Praze

Přírodovědecká
fakulta

Studijní program
Molecular and Cell
Biology, Genetics and
Virology
Molecular and Cell
Biology, Genetics and
Virology
Molecular and Cell
Biology, Genetics and
Virology
Molecular and Cell
Biology, Genetics and
Virology

Ţádost

St.d.

akred.

4

A

A8

akred.

4

A

A8

akred.

4

A

A8

akred.

4

A

A8

Studijní obor

Cizí
jaz.

Stanovisko AK

ad 2) projednávání žádosti o udělení státního souhlasu pro obchodní společnost BAU - FAUST, s.r.o.
Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o akreditaci bakalářského studijního programu „Výtvarná umění“ se studijními obory „Vizuální komunikace“ a „Vizuální tvorba“ se
standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, a udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pro obchodní společnost BAU - FAUST, s.r.o.
Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Výtvarná umění“ se studijními obory „Vizuální komunikace“ a „Vizuální tvorba“ se standardní dobou studia
3 roky, formou studia prezenční, pro obchodní společnost BAU - FAUST, s.r.o.
2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pro obchodní společnost BAU - FAUST, s.r.o.
Zdůvodnění: Předností projektu je participace významných osobností (jednak jsou to absolventi pedagogických oborů, kteří se v praxi orientovali na volnou tvorbu a habilitovali se pak
následně rovněţ na pedagogických, nebo jiných, neuměleckých fakultách; druhou část tvoří umělci, kteří v současné době učí na jiných školách, nebo z nich v nedávné době odešli a chtějí z
různých důvodů změnit své působiště). Jinou věcí je však jejich zařazení do jednotlivých specializací, která v řadě případů neodpovídá jejich uměleckému / odbornému zaměření. Zásadní
nedostatek ţádosti spočívá v neujasněnosti koncepce zaměření školy právě s ohledem na většinu těchto osobností. Struktura předpokládaného studijního programu není příliš zřejmá, není
definována prostupnost studiem. To se týká především schématu studijních oborů (viz časová tabulka studia), kde jsou uvedeny pouze skupiny předmětů (pilotní ateliérový předmět,
paralelní ateliérový předmět), nikoliv názvy konkrétních předmětů, podíl jednotlivých ateliérů na výuce. Navíc anotace předmětů jsou příliš stručné a značně obecné, doporučená literatura
působí v uvedené podobě značně náhodně. Ţádost má některé formální nedostatky, není dobře a přehledně strukturována, a to ani po doplnění, ke kterému byl ţadatel vyzván. Navíc
obsahuje celou řadu nepřesností, mnoho údajů chybí.
ad 3) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Vysoké škole ekonomické v Praze
AK projednala návrhy hodnotících zpráv za účasti prorektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a děkanů nebo proděkanů jednotlivých fakult. Hodnocení bylo realizováno
analýzou vyžádaných sebehodnotících zpráv a dalších materiálů, návštěvami účelových pracovních skupin pod vedením jejich předsedy Evžena Kočendy na jednotlivých fakultách (resp.
Jany Geršlové na Fakultě managementu), při nichž proběhly diskuse s vedením fakult nebo zástupci oborových rad, byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a
dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a doktorandů. Zprávy o hodnocení budou zveřejněny na webu AK.
A) Fakulta financí a účetnictví
Závěry a doporučení:
Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) nabízí v rámci svých doktorských oborů širokou škálu specializací a její absolventi nacházejí bez obtíží uplatnění na trhu práce.
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Oborové rady DSO splňují podmínky na odborné zastoupení interních a externích členů.
V rámci oborů „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ se realizuje bohatá výzkumná činnost, v případě oboru „Teorie vyučování ekonomických předmětů“ je však zastoupení
výzkumných projektů nedostatečné. Není také zcela jasné, do jaké míry jsou do těchto grantů zapojeni studenti.
Skladba akademických pracovníků pro jednotlivé obory je nevyrovnaná, co se týče vědecké úrovně, časové zaneprázdněnosti či věkové struktury. U řady pracovníků oboru „Finance“
v kategorii docent a profesor přesahuje součet jejich úvazků standard 1,75. Akademičtí pracovníci oboru „Účetnictví a finanční řízení podniku“ mají celkově slabší publikační činnost, na
druhé straně je u nich zřejmá vysoká praktická erudice. U oboru „Teorie vyučování ekonomických předmětů“ je problematická publikační činnost pracovníků, věková struktura a garance
oboru.
Obhájené disertační práce splňují všeobecně formální i vědecké nároky, avšak míra publikací výsledků disertací je málo rozvinutá. V případě oboru „Teorie vyučování ekonomických
předmětů“ byly shledány některé disertace jako nevyhovující. Poměry počtu studentů na jednoho školitele jsou úměrné a neznamenají nepřirozené zatížení.
Z hlediska uskutečňování DSP by FFÚ měla klást větší důraz na vědeckou a publikační úroveň svých akademických pracovníků, jejich věkovou strukturu a pracovní vytíženost mimo
pracovní poměr na fakultě.
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu „Finance a účetnictví“ / „Finance and Accountancy“ se studijními obory „Finance“ / „Finance“
a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ / „Accountancy and Financial Management“ na dobu platnosti 8 let.
b) U doktorského studijního oboru doktorského studijního programu „Finance a účetnictví“ se studijním oborem „Teorie vyučování ekonomických předmětů“ AK vzhledem k zjištěným
závažným nedostatkům navrhuje podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách omezení akreditace. V roce 2012 spolu s posouzení žádosti o prodloužení platnosti akreditace
studijního oboru AK ověří, jaké fakulta přijala opatření ke stabilizaci tohoto oboru a jeho opětnému vědnímu nastartování.
B) Fakulta mezinárodních vztahů
Závěry a doporučení:
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) uskutečňuje doktorské studijní programy v podobě odpovídající akreditaci.
Oborové rady DSO splňují podmínky na odborné zastoupení interních a externích členů.
V rámci oborů „Evropská studia“, „Mezinárodní politické vztahy“, „Mezinárodní obchod“ a „Politologie“ existuje rozvinutá výzkumná činnost, obory mají externí výzkumné granty a
příslušná školící pracoviště jsou zapojena i do výzkumného záměru fakulty. Z hlediska řešení výzkumných projektů není uspokojivý stav u oboru „Obchodní a mezinárodní hospodářské
právo“, pracovníci jsou ale zapojeni do výzkumného záměru fakulty a působí také jako experti při přípravě legislativních návrhů.
Publikační činnost školitelů a vyučujících v doktorském studiu je nevyrovnaná, zvýšit by se měla zejména publikační aktivita v časopisech s IF, je nutné sledovat i věkovou strukturu
v rámci jednotlivých oborů a vytvářet prostor pro habilitace mladých pracovníků.
Témata disertačních prací jsou vypisována tak, aby docházelo k provázání s řešenými granty. Předložené disertační práce splňují všeobecně formální i vědecké nároky, je nutné více hlídat
tematické zaměření u oboru „Mezinárodní obchod“, aby práce odpovídaly cílům studia a profilu absolventa.
Zapojení studentů do výzkumu a jejich mobilita je slabší u studentů kombinované formy studia. Fakulta každoročně pořádá hodnocení a oceňování disertací v rámci soutěže o cenu
Komerční banky a používá motivační nástroje pro zlepšení publikační činnosti jak studentů doktorského studia, tak vyučujících.
FMV provozuje své akreditované DSO na solidní úrovni, do budoucna by ale měla dále zlepšovat vědeckou a publikační úroveň svých akademických pracovníků, vytvářet podmínky pro
habilitace mladých pracovníků, více sledovat tematické zaměření u oboru „Mezinárodní obchod“ a přijmout opatření, která by výrazněji zlepšila personální situaci a vědeckou aktivitu u
oboru „Obchodní a mezinárodní hospodářské právo“, kterému končí akreditace v roce 2013.
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu „Mezinárodní ekonomické vztahy“ / „International Economic Relations“ se studijními obory
„Evropská studia“ / „European Studies“ a „Mezinárodní politické vztahy“ na dobu platnosti 8 let.
b) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu „Politologie“ se studijním oborem „Politologie“ na dobu platnosti 8 let.
Kontrola plnění závěrů:
AK při posouzení žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru „Obchodní a mezinárodní hospodářské právo“ v roce 2013 ověří vývoj procesů na fakultě a odstraňování
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zjištěných nedostatků.
C) Fakulta podnikohospodářská
Závěry a doporučení:
Fakulta podnikohospodářská (FPH) uskutečňuje doktorské studijní programy na úrovni, která sice není v rozporu s akreditací, ale která naznačuje určité některé nedostatky hlubšího rázu.
Pokud tyto problémy zůstanou neřešeny, mohou ve střednědobém horizontu vážně ohrozit kvalitu doktorského studia na fakultě.
Oborové rady DSO splňují podmínky na odborné zastoupení interních a externích členů.
V rámci oborů „Podniková ekonomika a management“ a „Ekonomie“ existuje výzkumná činnost doložená seznamem výzkumných grantů. Co do počtu, výhledu a kvality projektů na
budoucí období je stav neuspokojivý, neboť s výjimkou jednoho grantu nemá v současnosti FPH v rámci DSO žádný grant přesahující rok 2011.
Skladba akademických pracovníků pro jednotlivé DSO je nevyrovnaná, co se týče vědecké úrovně a věkové struktury. Část školitelů je v důchodovém věku a většina mladých
akademických pracovníků dosud nesplňuje nová přísnější kritéria habilitačních řízení, takže akademická populace u obou DSO stárne.
Předložené disertační práce splňují obecné nároky, avšak témata disertačních prací u oboru „Ekonomie“ jsou částečně zaměřena mimo profil DSO (míří spíše do profilu DSO „Podniková
ekonomika a management“). Více pozornosti by FPH měla věnovat v disertacích popisu výzkumné metodiky, usilovat o vyšší míru publikování výsledků disertačních prací a dbát na
průběžné (i závěrečné) vyhodnocování plnění požadavků pro absolvování doktorandského studia. Zvýšit by se měla rovněž i zahraniční mobilita studentů doktorského programu.
Z hlediska uskutečňování DSO by FPH měla klást větší důraz na vědeckou a publikační úroveň svých akademických pracovníků a jejich věkovou strukturu. Témata disertačních prací by
měla být vypisována tak, aby docházelo k provázání s vědním zaměřením jednotlivých oborů a s řešenými granty.
Kontrola plnění závěrů:
AK při posouzení žádosti o prodloužení platnosti akreditace v roce 2013 ověří vývoj procesů na fakultě a úroveň odstraňování zjištěných nedostatků.
D) Fakulta informatiky a statistiky
Závěry a doporučení:
Fakulta informatiky a statistiky (FIS) uskutečňuje doktorské studijní programy ve shodě s akreditací, i když mezi jednotlivými obory jsou patrné kvalitativní rozdíly.
Oborové rady DSO splňují podmínky na odborné zastoupení interních a externích členů. FIS provozuje své DSP při jasném oddělení předmětů doktorského studia a magisterského studia
(nulový průnik).
V rámci všech oborů existuje bohatá výzkumná činnost. Co do počtu výhledu a kvality grantů na budoucí období je stav nejlepší u oboru „Informatika“. Mezi publikacemi akademických
pracovníků oboru „Informatika“ lze najít i velmi kvalitní články a odbornou úroveň vyučujících lze hodnotit pozitivně. Závažným problémem u oboru „Informatika“ je však výrazné
aplikační zaměření oboru do ekonomie, takže výstupy (včetně výstupů vědecké práce) nejsou srovnatelné se standardními informatickými programy.
Obsazení akademickými pracovníky v oboru „Statistika“ je vcelku dobré, problematická je vyšší věková struktura v kategoriích docent a profesor. Publikační činnost akademických
pracovníků je na dobré úrovni, ale je regionálně omezená především na domácí časopisy.
U oboru „Ekonometrie a operační výzkum“ garant odpovídá standardům AK jen částečně. Akademičtí pracovníci publikují vcelku na dobré úrovni, ale převaha především domácích
časopisů je výrazná. Problematická je vysoká věková struktura. Případné habilitace mladých pracovníků především v oblasti ekonometrie by kromě zlepšení věkové struktury mohly přispět
i k lepší vyváženosti oboru, kterému dominuje operační výzkum, a zvýšení perspektivy z hlediska budoucího počtu vhodných školitelů
Předložené disertační práce splňují všeobecně formální i vědecké nároky. Závažným nedostatkem tematického vymezení disertací je u oboru „Ekonometrie a operační výzkum“ naprostá
tematická dominance operačního výzkumu. Fakulta má vnitřní systém hodnocení a oceňování disertací. Doktorandi se zapojují do vědeckých projektů GAČR a do vědecké práce kateder,
rovněž prezentují výsledky své práce na vědeckých tuzemských i zahraničních konferencích.
Z hlediska uskutečňování DSP by FIS měla klást větší důraz na vědeckou a publikační úroveň svých akademických pracovníků, jejich věkovou strukturu a tematickou vyváženost oboru
„Ekonometrie a operační výzkum“. Vzhledem k výrazně aplikačnímu charakteru oboru „Informatika“ je nezbytné sjednotit název studijního programu a oboru na „Aplikovaná informatika“
a pod stejným názvem realizovat i obor habilitačního a profesorského řízení.
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu „Kvantitativní metody v ekonomice“ / „Quantitative Methods in Economics“ se studijním
oborem „Statistika“ / „Statistics“ na dobu platnosti 8 let.
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b) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu „Aplikovaná informatika“ / „Applied Informatics“ pod novým názvem studijního oboru
„Aplikovaná informatika“ / „Applied Informatics“ na dobu platnosti 8 let.
Kontrola plnění závěrů:
AK při posouzení žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru „Ekonometrie a operační výzkum“ v roce 2014 ověří vývoj procesů na fakultě a odstraňování zjištěných
nedostatků.
E) Národohospodářská fakulta
Závěry a doporučení:
Národohospodářská fakulta (NHF) uskutečňuje doktorské studijní programy ve shodě s akreditací, i když mezi jednotlivými obory jsou patrné kvalitativní rozdíly.
Oborové rady DSO splňují podmínky na odborné zastoupení interních a externích členů.
V rámci všech tří oborů je rozvinutá výzkumná činnost; co do počtu, výhledu a kvality grantů na budoucí období se jeví nejlépe obor „Ekonomická teorie“. Akademičtí pracovníci oboru
„Ekonomická teorie“ vykazují poměrně solidní publikační aktivitu, včetně článků v časopisech s IF. Publikační činnost akademických pracovníků oboru „Hospodářská politika“ je dobrá,
včetně článků v časopisech s IF. Značný počet pracovníků však působí na NHF pouze na částečný úvazek a podstatná část jejich aktivit se odehrává jiných pracovištích. V oboru
„Regionalistika – veřejná správa“ garant nevyhovoval standardům AK, v průběhu hodnocení NHF podnikla kroky ke jmenování nového garanta. Publikační činnost pracovníků tohoto
oboru je ve srovnání se s dvěma prvními obory vesměs nižší.
Pro monitorování a udržování kvality oborů má NHF zaveden propracovaný bodový systém, který klade důraz na kvalitní publikace jako výstupy disertační práce. Vedení VŠE by mělo
zvážit jeho případné zavedení na ostatních fakultách. Co se kvality disertačních prací týče, je obor „Ekonomická teorie“ standardně vedený tak, že produkuje kvalitní a tematicky zaměřené
práce. V případě oborů „Hospodářská politika“ a „Regionalistika – veřejná správa“ některá témata disertací nespadají do jejich odborného profilu a je třeba dbát na to, aby disertační práce
tematicky odpovídaly vědnímu zaměření oborů. Zároveň je třeba limitovat počty doktorandů na jednoho školitele.
Závěry k akreditaci studijních programů:
AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu „Ekonomie a hospodářská správa“ / „Economics and Economic Administration“ se studijními obory
„Ekonomická teorie“ / „Economic Theory“ a „Hospodářská politika“ / „Economic Policy“ na dobu platnosti 8 let.
F) Fakulta managementu
Závěry a doporučení:
Fakulta managementu (FM) uskutečňuje doktorský studijní program na odpovídající úrovni, i když při jeho uskutečňování se vyskytují problémy vyplývající především z rozporu
mezi akreditovanou podobou studijního programu a výzkumným zaměřením fakulty a odbornou profilací klíčových pracovníků.
Složení oborové rady odpovídá managementu jen částečně, rovněž i vědeckovýzkumná aktivita garanta jde mimo oblast managementu.
Výzkumná činnost realizovaná na fakultě souvisí s managementem jen volně. Na FM se (i přes spolupráci s Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR) v současné době nerealizuje
žádný výzkumný projekt či grant ze zaměření management, problém odchýlení vědeckovýzkumné základny od zaměření DSO je patrný i z přehledu grantů pro následující období. Ve
skupině přednášejících se projevuje problém vyšší věkové struktury, případně skutečnost, že pedagogové v přednášených předmětech nepublikují.
Administrativně je průběh studia i průběh obhajob doktorských disertací veden na dobré úrovni, obhajoby probíhají před početně zastoupenými komisemi. Počet doktorandů na jednoho
školitele je důsledně dodržován a ohraničen hranicí 5. Obhájené disertace se svými tématy odchýlily od profilu DSP Management, přesto kvalita některých obhájených prací vysoce
přesahuje standardy srovnatelných prací. Doktorandi mají předepsány povinnosti při výuce, aktivní účast na doktorské vědecké konferenci FM VŠE a splnění předepsaného počtu zkoušek.
FM má vypracovaný motivační systém stipendií pro studenty prezenční formy studia – včetně motivace za publikační aktivitu studentů.
DSO Management je vzhledem k výzkumné orientaci pracoviště neudržitelný. FM by měla zvážit další zaměření DSO a narovnat jeho koncepci vzhledem k potenciálu, který fakulta (i ve
spolupráci s UTIA) má. FM by zároveň mělo zvážit koncepci povinných i povinně volitelných předmětů tak, aby odpovídala požadavkům na kvalitu vyučovaných předmětů a
odpovídajícím výstupům přednášejících.
Závěry k akreditaci studijních programů:
AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu „Ekonomika a management“ / „Economics and Management“ se studijním oborem „Management“ /
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„Management“ na dobu platnosti 4 let (ve spolupráci podle § 81 zákona o vysokých školách s Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR).
Doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:
AK doporučuje, aby vzhledem k vědnímu zaměření oboru byla fakultou připravena žádost o akreditaci manažersko-informatického oboru (např. Manažerská informatika), který by
současný obor v budoucnu nahradil.
ad 4) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti prorektora Univerzity Hradec Králové (UHK) a děkana Fakulty informatiky a managementu (FIM). Hodnocení bylo realizováno analýzou
vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Jany Geršlové na fakultě, při níž proběhla diskuse s vedením fakulty,
byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost
školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry a doporučení:
Na FIM UHK je uskutečňován společný studijní program s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (obor Informatika ve veřejné správě) a Ekonomickou fakultou Technické
univerzity v Liberci (obor Ekonomická informatika). Výstupy doktorského studijního programu na FIM UHK odpovídají nárokům na disertační práce. Uskutečňování DSP však naznačuje
některé problémy, které bude nezbytné v krátkodobém či střednědobém horizontu řešit.
Složení oborových rad odpovídá Standardům AK v rovině zastoupení interních a externích členů.
Projekty GAČR jsou zaměřeny v převážné míře oborově, projekty spolupráce s podniky regionu jsou především ve formě inovačních voucherů; na řešení projektů se podílejí velkou měrou
doktorandi. FM by měla vypracovat chybějící koncepci rozvoje oboru a vědeckovýzkumného zaměření pracoviště; nutný je akcent na výběr stěžejního vědeckého tématu, ke kterému by
pracoviště spojilo své síly.
Problematická je garance DSO, neboť publikační a vědeckovýzkumná činnost garanta odpovídá požadavkům definovaným ve Standardech AK jen částečně. Školitelé sice vedou práce,
které jsou zaměřeny oborově, nicméně jejich samotná odborná činnost se ne vždy vztahuje přímo k informačnímu a znalostnímu managementu, u některých není publikační činnost
dostatečná. Z tohoto důvodu by bylo vhodné větší zapojení školitelů do oborových grantů. FM by měla podporovat vhodné akademické pracovníky střední a mladší generace s nadějnými
odbornými výsledky.
Obhájené disertační práce vesměs splňují kvalitativní požadavky na úroveň prací, přestože témata prací jsou velmi široce rozprostřena. Bylo by proto vhodné je soustředit k výzkumné
profilaci programu a odbornému zaměření pracoviště. Zároveň je třeba limitovat počty doktorandů na jednoho školitele.
Dokumentace k disertačním pracím vedena přehledně a s důsledně shromažďovanými doklady. Posudky prací jsou zpracovány kvalifikovaně a zodpovědně.
Doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:
AK žádá předložit v září 2012 zprávu o rozvoji personálního zabezpečení, odborném směřování oboru a odstraňování zjištěných nedostatků u studijního programu „Systémové inženýrství a
informatika“. AK zároveň doporučuje nerozmělňovat potenciál pracoviště přílišným nárůstem počtu studentů v nově akreditovaném programu „Aplikovaná informatika“.
ad 5) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektora Univerzity Pardubice (UPa) a děkanky Fakulty ekonomicko-správní (FES). Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané
sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Jany Geršlové na fakultě, při níž proběhla diskuse s vedením fakulty, byla
ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a
doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry a doporučení:
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FES UPa uskutečňuje své doktorské studijní programy na úrovni, která sice odpovídá akreditaci, ale naznačuje některé problémy. Specifické nedostatky jsou zjevné u všech oborů.
Oborové rady DSO splňují podmínky na odborné zastoupení interních a externích členů, jisté problémy ve složení jsou pouze u oboru „Regionální a veřejná ekonomie“.
Garanti doktorských oborů „Management“ a „Informatika ve veřejné správě“ odpovídají standardům AK. U oboru „Regionální a veřejná ekonomie“ došlo v průběhu hodnocení ke změně
osoby garanta tak, aby odpovídal standardům AK.
U DSO „Management“ není dostatečně vyprofilovaná vědecko-výzkumná základna směrem k zaměření oboru – část grantů je zaměřena mimo obor. V tomto oboru chybí kvalitní
publikační výstupy některých školitelů a přednášejících, doprovázené nevyhovující věkovou strukturou a pedagogickým zatížením některých vyučujících a školitelů na jiných vysokých
školách. Počet doktorandů je vzhledem k potenciálu fakulty kvalitně školit předimenzovaný. Patrný je odklon některých témat doktorských prací od směřování studijního oboru, některá
jsou nevyhovující svým zaměřením, některá tendují do DSO „Regionální a veřejná ekonomie“ – z toho vyplývá potřeba zvýšit úlohu oborové rady při schvalování témat řešených
disertačních prací.
U DSO „Regionální a veřejná ekonomie“ by vzhledem k charakteru oboru byla vhodná větší spolupráce s praxí, projekty provázené firmami či ze strany veřejné správy. Školitelé i
přednášející tohoto oboru se svou vědeckovýzkumnou činností v řadě případů míjejí s oborem „Regionální a veřejná ekonomie“, řada z nich má výrazné úvazky na jiných vysokých
školách, problematická je věková struktura a nedostatek perspektivních pedagogů se zaměřením na obor regionální a veřejná ekonomie. Některá témata disertačních prací neodpovídají
charakteru oboru a některá by spíše vyhovovala DSO „Management“.
U DSO „Informatika ve veřejné správě“ patří do společného projektu tří fakult. Každé z participujících pracovišť by se mělo snažit o profilaci „svého“ oboru a odpovídajícím způsobem
zajistit i vědecké směřování pracoviště. FES UPa by měla více akcentovat stěžejní vědecký charakter tématu, na kterém by se měly spojit síly tak, aby došlo k hlubšímu záběru vzhledem
k charakteru pracoviště a DSO. Školitelé a přednášející tohoto oboru splňují ve většině nároky na DSO. Vzhledem k počtu doktorandů je počet doktorandů na jednoho školitele rovnoměrně
rozložen
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu „Ekonomika a management“ se studijním oborem „Management“ na dobu platnosti na 4 roků.
b) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu „Hospodářská politika a správa“ / „Economic Policy and Administration“ se studijním oborem
„Regionální a veřejná ekonomie“ / „Regional and Public Administration“ na dobu platnosti na 4 roků.
Kontrola plnění závěrů:
AK požaduje předložit v září 2012 kontrolní zprávu za DSO „Management“, „Regionální a veřejná ekonomie“ a „Informatika ve veřejné správě“ o personálním zabezpečení a odborném
směřování oborů.
ad 6) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (EF JU). Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané
sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Jany Geršlové na fakultě, při níž proběhla diskuse s vedením fakulty, byla
ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a
doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry a doporučení:
EF JU uskutečňuje doktorské studium v oboru „Řízení a ekonomika podniku“ vesměs ve shodě s akreditací, nicméně odborné zaměření studijního oboru se částečně posouvá mimo
podnikovou ekonomiku. S tím souvisí jak složení oborové rady (především interních členů), tak také vědecko-výzkumná základna, zaměření akademických pracovníků v kategorii
přednášející a školitel a hlavně nasměrování témat disertačních prací.
Výzkumná činnost fakulty a publikační činnost jejích pracovníků je rozštěpena mezi podnikovou ekonomiku a regionální rozvoj nebo ekonomiku zemědělství. Toto rozdvojení je dáno
historicky, jako určitý důsledek dlouholetého vývoje ekonomických oborů ve svazku zemědělské fakulty. Vedení EF JU by mělo dbát na to, aby toto rozdvojení nevedlo k oslabení
potenciálu fakulty a aby se posilovalo ve prospěch podnikové ekonomiky (má-li být podniková ekonomika v budoucnu zachována jako doktorský obor).
Témata některých obhájených prací, ale především těch aktuálně řešených odrážejí uvedenou rozdvojenost – jejich koncept je velmi široký a v podstatě kopíruje situaci odborného zaměření
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jejich školitelů. AK doporučuje dát do souladu témata práce s koncepcí oboru „Řízení a ekonomika podniku“ a posílit prvek samostatné vědecké činnosti.
EF JU by měla věnovat pozornost nerovnoměrnému počtu doktorandů na jednoho školitele. Nutné je rovněž sjednocení formálních požadavků na doktorské disertace; vhodné by bylo
zavedení povinného předmětu Metodologie vědecké práce.
Kontrola plnění závěrů:
AK při posouzení žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru „Řízení a ekonomika podniku“ v roce 2012 ověří vývoj procesů na fakultě a odstraňování zjištěných
nedostatků.
ad 7) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektora Technické univerzity v Liberci (TUL) a děkanky Ekonomické fakulty (EF). Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané
sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Jany Geršlové na fakultě, při níž proběhla diskuse s vedením fakulty, byla
ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost školitelů a
doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry a doporučení:
EF TUL provozuje své akreditované doktorské studijní programy na úrovni, která naznačuje některé problémy. Specifické nedostatky jsou zjevné u všech oborů.
Oborové rady DSP splňují podmínky na odborné zastoupení interních a externích členů.
Za nejzávažnější považuje AK nedostatky u oboru „Organizace a řízení podniku“. Přestože tento obor se zdá být pro fakultu klíčovým, jeho uskutečňování a úroveň jeho zabezpečení
vykazuje závažné nedostatky. Problematická je odborná orientace garanta oboru (jeho odborná činnost se zaměřuje na regionální ekonomiku), předimenzovaný počet doktorandů vzhledem
k potenciálu fakulty kvalitně vést a vzhledem k charakteru oboru a profilu absolventa, nedostatečně vyprofilovaná vědecko-výzkumná základna směrem k zaměření oboru (část
výzkumných projektů je zaměřena mimo oborů), nižší publikační výstupy řady školitelů a přednášejících, problematická věková strukturu a pedagogické zatížení školitelů a přednášejících
na jiných vysokých školách, odklon témat doktorských prací od směřování studijního oboru, neodpovídající publikační činnost studentů doktorského programu (uváděných
v autoreferátech).
DSO „Pojišťovnictví“ je menší obor, pro jehož rozvoj je významně určující spolupráce z praxí. Oboru však chybí silná osobnost, která by obor výzkumně profilovala. To se do velké míry
promítá nejen do počtu zájemců o doktorské studium, ale i do kvality školitelů a celkové úrovně studia a vedených prací. FE by se měla více zaměřit na odborné zaměření oboru a rozvoj
vědeckovýzkumné činnosti.
DSO „Ekonomická informatika“ patří do společného projektu tří fakult. Každé z participujících pracovišť by se mělo snažit o profilaci „svého“ oboru a odpovídajícím způsobem zajistit i
vědecké směřování pracoviště. Na EF TU chybí oboru vize, která by vymezila těžiště vědeckého působení v oblasti informatiky a informačních technologií. Potenciál školitelů je relativně
omezený a školitelé zřejmě nepůsobí navenek jako vůdčí osobnosti nabízející studentům vynikající vědecké angažmá. EF by se měla zaměřit na definování vědního zaměření oboru, jež
není možno postavit na více méně nahodile formulovaných úlohách.
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) U doktorského studijního programu „Ekonomika a management“ se studijním oborem „Organizace a řízení podniku“ AK vzhledem k zjištěným závažným nedostatkům navrhuje
podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách omezení akreditace.
b) U doktorského studijního programu „Systémové inženýrství a informatika“ se studijním oborem „Ekonomická informatika“ AK upozorňuje podle § 85 odst. 1 na vážnost
zjištěných nedostatků. Jestliže nedojde k rychlé stabilizaci oboru, bude třeba nedostatky považovat za závažné.
Kontrola plnění závěrů:
AK doporučuje v případě DSO „Pojišťovnictví“ do konce roku 2011 stanovit oboru garanta, který by odpovídal Standardům AK. V září 2012 předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení oboru a jeho odborném směřování v září 2012. V případě oboru „Ekonomická informatika“ AK žádá předložit v září 2012 zprávu o rozvoji personálního zabezpečení oboru,
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jeho odborném směřování a odstraňování nedostatků zjištěných při jeho uskutečňování.
ad 8) projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektora České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a děkana Provozně ekonomické fakulty (PEF). Hodnocení bylo realizováno analýzou
vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Jany Geršlové na fakultě, při níž proběhla diskuse s vedením fakulty,
byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost
školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry a doporučení:
Provozně ekonomická fakulta ČZU uskutečňuje studijní programy na úrovni, která sice odpovídá akreditaci, ale naznačuje některé problémy v různém stupni závažnosti. Nedostatky se
vyskytují u všech studijních oborů. Prvé řadě je problémem tematické i personální prolínání oborů, nejsou jasně stanoveny jejich kontury – příčinou je personální zabezpečení oboru
(pedagogové s nevyhraněnou výzkumnou orientací směrem k oboru). Toto prolínání se pak negativně projevuje na nevyhraněném profilu absolventa, jehož znalosti a dovednosti
neodpovídají nárokům pro jednotlivé vědní obory.
Slabé je napojení doktorského studia (včetně témat prací) na výzkumné grantové projekty řešené fakultou.
Publikační činnost školitelů a přednášejících především ryze ekonomických oborů je široce zaměřená, není možné vysledovat odborný zájem publikujících, specifické výzkumné směřování
jednotlivých pracovišť či vytváření vědních škol. Z publikací školitelů i přednášejících převažují sborníky z konferencí, skripta či učební texty, nebo jsou v řadě případů publikace
minimální nebo dokonce žádné. Časopisecké články se orientují na odborné periodikum vydávané ČZU Zemědělská ekonomika/Agricultural Economics. PEF by měla publikační činnost
vyučujících zapojených do doktorského studia výrazněji zacílit na časopisy zahraniční a časopisy s IF.
Disertační práce jsou velmi široce zaměřené, což je určitým signálem nedostatečné fungování vnitřních kontrolních mechanismů kvality při zadávání a schvalování doktorského projektu.
Některé již obhájené práce postrádají prvek samostatné vědecké práce za použití odpovídající metodologie; u zvolených metod zpracování převažuje jednoduchá komentovaná deskriptivní
statistika (velmi často tzv. „ilustrovaná statistika“). Práce se vyznačují též formálními nedostatky ve způsobu citací (nedohledatelnost zdrojů), neexistencí jednotné úpravy, používáním
zkratek v názvech.
V publikační činnosti doktorandů převažují výstupy z konferencí ve sbornících, minimální je mobilita studentů během studia.
PEF by měla výrazně limitovat počty doktorandů na jednoho školitele, současný stav je v některých případech zcela neúměrný.
Kontrola plnění závěrů:
AK požaduje předložit v září 2012 kontrolní zprávu, která by měla obsahovat přijatá opatření PEF k odstraňování zjištěných nedostatků a stabilizaci doktorských studijních oborů. Za další
rok v září 2013 by fakulta měla předložit zprávu, z níž by byl již zřejmý efekt přijatých opatření.
ad 9) projednávání vyžádaných kontrolních zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
a) projednání kontrolní zprávy Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava
Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (HGF) vypracovala kontrolní zprávu, jejíž předložení vyplynulo z hodnocení fakulty AK v roce 2008.
Závěry:
Zpráva podrobně reaguje na všechny závěry hodnocení, zejména pak na problémy, které z pohledu roku 2008 ohrožovaly perspektivu akreditací některých doktorských studijních programů
a s nimi související možnost uskutečňovat habilitační a jmenovací řízení. Zejména se jednalo o „nedostatek aktivně se vědecky projevujících profesorů a docentů“. Na základě zprávy lze
konstatovat, že došlo k určitému zlepšení v kvalitě vědeckých výstupů akademických pracovníků. Vyšší a kvalitnější vědecká produktivita souvisí se zvýšením počtu národních grantových
projektů. Je to však převážně u pracovišť, která neměla problémy s garancí akreditovaných činností. U některých oborů – především „Hornictví“ problém nízkého počtu vědeckých výstupů
a málo perspektivní struktury personálního zabezpečení přetrvává. HGF by měla formulovat vnitřní plán rozvoje oboru, aby ho bylo možné udržet i do budoucna, a pravidelně
vyhodnocovat naplňování. Současně by fakulta měla zvážit, zda by jistým (alespoň přechodným) řešením nebylo spojení oborů „Hornictví“ a „Úpravnictví“. Podpora rozvoje kvalitní
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vědecké činnosti v oboru „Hornictví“ je mimo jiné důležitá i proto, že jde v ČR o jedinečný obor. AK dále upozorňuje na nevhodné složení vědecké rady HGF. Mezi externími členy nejsou
dostatečně zastoupeni odborníci, kteří by byli vědecky činní v oborech, v nichž má HGF právo konat habilitace a profesury, a v nichž se vědecky profiluje.
b) projednání kontrolní zprávy Rašínovy vysoké školy, s.r.o.
AK projednala zprávu Rašínovy vysoké školy, s.r.o., o odstraňování závažných nedostatků při uskutečňování studijních programů a naplňování doporučení z hodnocení uskutečněného
v roce 2010. Předložení první kontrolní zprávy si AK vyžádala v červnu 2010 v souvislosti s projednáním zprávy o hodnocení vysoké školy.
Závěry:
AK konstatuje přetrvávající závažné nedostatky zejména v personálním zabezpečení studijních programů. Na vysoké škole sice působí vysoký počet habilitovaných pracovníků, avšak
výuka převážné většiny předmětů je zabezpečována pracovníky, kteří nedisponují vzděláním v oboru, jehož výuku zajišťují, nebo v daném oboru nepublikují. Vysoká škola prostřednictvím
vlastního vydavatelství publikovala studijní texty některých pracovníků, avšak tvorba uvedených textů nenahrazuje odbornou publikační činnost v recenzovaných časopisech s celostátním
či mezinárodním dopadem. K jistému zlepšení stavu došlo v oblasti závěrečných prací, vysoká škola mimo jiné přistoupila k vytvoření příslušné databáze a k implementaci systému na
odhalování plagiátů. S ohledem na tuto skutečnost, která naznačuje mírný pozitivní posun v oblasti zajištění kvality závěrečných prací, AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace
bakalářského studijního programu „Ekonomika a insolvence“ se studijním oborem „Krizový management“ na dobu platnosti druhého akreditovaného studijního programu Ekonomika a
management, tj. do 31. 7. 2013. Omezení akreditace obou studijních programů zůstává nedotčeno.
c) projednání kontrolní zprávy Fakulty logistiky a krizového managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
AK projednala zprávu Fakulty logistiky a krizového managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o odstraňování závažných nedostatků při uskutečňování studijních programů.
Předložení kontrolní zprávy si AK vyžádala v lednu 2011 v souvislosti s projednáním zprávy o hodnocení detašovaných pracovišť.
Závěry:
Zpráva naznačuje postupnou stabilizaci situace Fakulty logistiky a krizového managementu. Stěžejním obdobím by měl být zimní semestr 2011, kdy se zřejmě rozhode o směřování fakulty.
AK proto žádá o podrobnější informaci o výsledcích výběrových řízení na místa vyučujících (včetně jejich odborné a publikační činnosti) a o poskytnutí konkrétních údajů o současné
výuce v Prostějově (rozvrh se jmény učitelů).
d) projednání kontrolní zprávy Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
AK projednala zprávu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FML UTB) o personálním růstu příslušného pracoviště magisterského studijního programu
„Hospodářská politika a správa“ se studijním oborem „Řízení netržních a sociálních služeb “. Předložení první kontrolní zprávy si AK vyžádala v červnu 2009 v souvislosti se souhlasným
stanoviskem k udělení akreditace studijního programu.
Závěry:
AK konstatuje nedostatky v personálním zabezpečení studijního programu. Garant oboru ani převážná většina pedagogů zajišťující klíčové ekonomické předměty není z pracoviště FMK,
nýbrž Fakulta ekonomiky a managementu. Jediný habilitovaný vyučující pracoviště zabezpečuje poměrně okrajový předmět Psychologie reklamy, další nehabilitovaní vyučující
zabezpečují předměty, ve kterých buď nepublikují vůbec, nebo se jedná převážně o příspěvky ve sbornících. AK doporučuje uvedené nedostatky řešit buď změnou názvu a upravením cílů
studia a profilu absolventa vzhledem k charakteru a možnostem fakulty, anebo akreditací uvedeného oboru pro pracoviště, které ho bude schopno v rámci univerzity obor dostatečně
kvalitně zabezpečit. Uvedené řešení by mělo být nejpozději součástí reakreditace.
e) projednání kontrolní zprávy Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.
AK projednala zprávu Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. (VŠFS) o uskutečňování doktorského studijního programu „Hospodářská politika a správa“ se studijním oborem „Finance“,
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kterou si AK vyžádala v červnu 2009 v souvislosti se souhlasným stanoviskem k udělení akreditace studijního programu. VŠFS zahájila vzdělávací činnost ve studijním programu v letním
semestru 2009/2010.
Závěry:
AK konstatuje, že prozatím nedošlo k plné stabilizaci personálního zabezpečení doktorského programu, které by zaručovalo jeho rozvoj. Hlavním problémem je publikační činnost, která
v souvislosti s odborným zaměřením programu na VŠFS sice vzniká, ale povětšinou se orientuje na vlastní časopis (Acta VŠFS) nebo na příspěvky z konferencí. Publikační činnost je třeba
výrazněji zaměřit na časopisy s IF. Více pozornosti je třeba věnovat i působení přednášejících a školitelů, aby jejich úvazky v součtu nepřesahovaly 1,75. Zapojení nehabilitovaných
pedagogů do práce školitelů je možné jen v případech, pokud tomu odpovídá jejich výzkumná a publikační činnost. Jistým rizikovým momentem je i věková struktura akademických
pracovníků DSP, která může ohrozit budoucí perspektivu oboru. U publikačních výstupů doktorandů prozatím převažují výstupy z vlastních konferencí otištěné ve sbornících, u zapojení do
výzkumných projektů figuruje pouze IGA. Doktorandi by v průběhu studia měli být zapojováni do externích výzkumných projektů a jejich publikační činnost by měla být směřována
k recenzovaným časopisům s širším dopadem nebo impaktovaným časopisům. AK upozorňuje na uvedené problémy a rizikové faktory při uskutečňování doktorského studijního programu
a doporučuje zjednat nápravu. Odstraňování uvedených nedostatků a kvalitu uskutečňování doktorského program AK prověří při hodnocení doktorských programů.
ad 10) změny ve složení pracovních skupin
a) stálé pracovní skupiny
Členství v pracovní skupině pro biologii ukončuje prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Lékařská fakulta MU).
Členy pracovních skupin se stávají
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích) – pracovní skupina pro ekonomii
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. (Fakulta ekonomicko-správní U Pardubice) – pracovní skupina pro ekonomii
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU) – pracovní skupina pro matematiku a informatiku
b) účelové pracovní skupiny


pracovní skupina pro hodnocení Academie Rerum Civilium - Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., Kolín, bude pracovat ve sloţení:
Vladimíra Dvořáková – předsedkyně, Blanka Říchová (Fakulta sociálních věd UK v Praze), Vlastimil Fiala (Právnická fakulta UP v Olomouci), Petr Vymětal (Fakulta mezinárodních
vztahů VŠE v Praze), Lubomír Kopeček (Fakulta sociálních studií MU)



dílčí pracovní skupiny pro hodnocení doktorských studijních programů
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
dílčí účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Zdeněk Strakoš, Jan Uhlíř, Václav Matyáš (Fakulta informatiky MU), Petr Tůma (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
Fakulta informatiky MU
dílčí účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Zdeněk Strakoš, Jan Uhlíř, Petr Tůma (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze), Jiří Sgall (Matematicko-fyzikální fakulta
UK v Praze), Zdeněk Ryjáček (Fakulta aplikovaných věd ZU v Plzni)
Fakulta aplikovaných věd ZU v Plzni
dílčí účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Zdeněk Strakoš, Jan Uhlíř, Pavel Höschl, Martin Čadek (Přírodovědecká fakulta MU), Josef Málek (Matematicko-fyzikální
fakulta UK v Praze), Jan Flusser (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR), Petr Tůma (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
Matematický ústav SU v Opavě
dílčí účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Zdeněk Strakoš, Pavel Exner (Ústav jaderné fyziky AV ČR), Eduard Feireisl (Matematický ústav AV ČR)
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Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
dílčí účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Zdeněk Strakoš, Jan Uhlíř, Martin Čadek (Přírodovědecká fakulta MU), Petr Tůma (Matematicko-fyzikální fakulta UK
v Praze), Josef Málek (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze), Ivan Pelant (Fyzikální ústav AV ČR)
Přírodovědecká fakulta MU
dílčí účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: František Sehnal, Vlastimil Křivan (Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích), Jiří Sgall (Matematicko-fyzikální
fakulta UK v Praze), Jiří Gabriel (Mikrobiologický ústav AV ČR), Břetislav Koudela (Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno), Aleš Lebeda (Přírodovědecká fakulta UP
v Olomouci), Pavel Nováček (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), Jiří Blažek (Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Martin Mihaljevič (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
dílčí účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: František Sehnal, Vlastimil Křivan (Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích), Jiří Sgall (Matematicko-fyzikální
fakulta UK v Praze), Jiří Gabriel (Mikrobiologický ústav AV ČR), Břetislav Koudela (Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno), Aleš Lebeda (Přírodovědecká fakulta UP
v Olomouci), Pavel Nováček (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), Milan Novák (Přírodovědecká fakulta MU), Jan Šmarda (Přírodovědecká fakulta MU), Rudolf Brázdil
(Přírodovědecká fakulta MU), Vladimír Baar (OU v Ostravě)
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
dílčí účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: František Sehnal, Vlastimil Křivan (Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích), Jiří Sgall (Matematicko-fyzikální
fakulta UK v Praze), Jiří Gabriel (Mikrobiologický ústav AV ČR), Břetislav Koudela (Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno), Jiří Blažek (Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Jan
Šmarda (Přírodovědecká fakulta MU)
Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě
dílčí účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: František Sehnal, Vlastimil Křivan (Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích), Jiří Sgall (Matematicko-fyzikální
fakulta UK v Praze), Jiří Gabriel (Mikrobiologický ústav AV ČR), Břetislav Koudela (Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno), Jiří Blažek (Přírodovědecká fakulta UK v Praze),
Aleš Lebeda (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), Pavel Nováček (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), Jan Šmarda (Přírodovědecká fakulta MU)
Technická fakulta ČZU v Praze, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci, Fakulta strojní TU v Liberci, Fakulta textilní TU v Liberci, Dopravní fakulta
Jana Pernera U Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky U Pardubice, Fakulta elektrotechnická ZU v Plzni, Fakulta strojní ZU v Plzni, Fakulta výrobních technologií a
managementu UJEP v Ústí nad Labem
dílčí účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Jan Uhlíř, Jaromír Příhoda, Zdeněk Bittnar (Fakulta stavební ČVUT v Praze), Václav Přenosil (Fakulta informatiky MU), Jiří
Náprstek (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR), Václav Sklenička (Ústav fyziky materiálů AV ČR), Zbyněk Škvor (Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze), Milan
Růžička (Fakulta strojní ČVUT v Praze), Petr Louda (Fakulta strojní TU v Liberci), Miroslav Pokorný (Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava)
Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
členem účelové pracovní skupiny se stává: Karel Ulbrich (Ústav makromolekulární chemie AV ČR)
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
členy účelové pracovní skupiny se stává: Marek Šebela (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci),
Závěr: AK souhlasí s výše uvedenými návrhy.
ad 11) různé
 věcný záměr zákona o vysokých školách
AK se za účasti náměstka ministra I. Wilhelma zabývala návrhem věcného záměru zákona o vysokých školách z 9. 9. 2011 – částí týkající se hodnocení a akreditací. Zákon zřídí Národní
akreditační agenturu (NAA), jejímž odborným grémiem bude Akreditační komise. Postavení této instituce odpovídá obvyklým evropským zvyklostem s výjimkou skutečnosti, že NAA
nebude moci hodnotit (ani zřejmě mít možnost realizovat revizní hodnocení), ale pouze přejímat výsledky hodnocení jiného subjektu (tzv. Pověřené hodnotící organizace). Postavení
pověřené hodnotící organizace je klíčovým problémem věcného záměru zákona. Půjde buď o komerční subjekt, nebo o organizační složku státu (tedy stát bude zřizovat a částečně
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financovat druhou NAA). Tato organizace bude ve vztahu k akreditačnímu procesu bez zvláštní odpovědnosti za svá stanoviska a bude se výrazně orientovat na podnikání v oblasti
zabezpečování kvality. Pověření „hodnotícím organizacím“ bude vydávat dle vlastního uvážení MŠMT (NAA se k pověřením bude moci pouze vyjadřovat), výsledky hodnocení bude
muset NAA pasivně přebírat a nést za ně odpovědnost, i s důsledky případných soudních sporů. NAA bude sice odpovědná za kvalitu (a to i ve vztahu k veřejnosti), ale bez reálné
pravomoci kvalitu hodnotit. Licencováním pověřených hodnotících organizací dojde k narušení transparentnosti systému, znemožní se účinné odhalování nedostatků a proces hodnocení
kvality se redukuje na obchodní vztah, v němž vysoké školy budou de facto nuceny „platit za svou existenci“ (hodnocení externím subjektem může mít přitom pozitivní význam pouze
tehdy, kdy by se jednalo o špičkové zahraniční hodnotící orgány, které splňují podmínky evropských standardů a jejich kvalita i procedury hodnocení odpovídají podmínkám v ČR).
AK dále upozorňuje na terminologickou nejasnost pojmu „institucionální akreditace“. Ačkoli věcný záměr zákona užívá tento pojem, z návrhu vyplývá, že se budou akreditovat oblasti
vzdělávání. Institucionální akreditaci nelze zaměňovat za akreditaci oblastí vzdělávání (institucionální akreditace má v platném zákoně například obdobu ve státním souhlasu udělovaném
soukromým vysokým školám).
Závěr: AK konstatuje, ţe od jarních verzí zákona došlo ke kvalitativnímu posunu. Navrţený systém vnějšího zabezpečení kvality, v němţ dochází k oddělení rozhodování o akreditaci a
hodnocení kvality (které je delegováno na formu podnikání licencovaného ministerstvem), je však vysoce rizikový. Tento systém povede k výraznému zhoršení současného stavu, především
dojde
1. ke sníţení transparentnosti hodnocení a rozhodování o akreditaci, neboť dojde k oddělení hodnocení od rozhodování o akreditaci, a tedy faktickému ověřování kvality od
odpovědnosti za kvalitu,
2. vytvoření nové oblasti soukromého podnikání se státem garantovanými příjmy (v případě hodnocení veřejných VŠ se bude jednat v podstatě o povinné vyvádění veřejných
prostředků soukromým subjektům),
3. ke zhoršení postavení ČR v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání, neboť NAA nebude splňovat podmínky, aby mohla být členem ENQA či zapsána do registru EQAR.
Ve funkčním systému vnějšího zabezpečování kvality NAA musí mít moţnost
1. realizovat hodnocení vysokých škol,
2. uznávat jako relevantní pouze výstupy hodnocení provedené těmi organizacemi, které splňují poţadavky ESG a jsou uznané asociací ENQA nebo zapsané do EQAR.
Podrobné připomínky předá AK ministerstvu písemně.
 hodnocení (ověřování) kvality administrativních činností vysokých škol
AK bude na podzim 2011 pokračovat v průběžném ověřování kvality vnitřních předpisů a jejich naplňování a administrativy vysokých škol ve vztahu ke vzdělávací činnosti. Cílem
hodnocení je napomoci rozvoji vnitřního hodnocení vysokých škol a interních mechanismů pro zabezpečování kvality. Hodnocení se zaměřuje na dostupnost vnitřních předpisů a jejich
zákonnost, dále na přijímání ke studiu, uznávání zkoušek a zápočtů, vedení studijní evidence, fungování vnitřních kontrolních mechanismů – jmenování a jednání vědeckých
(akademických) rad a komisí pro státní zkoušky, způsob zveřejňování a uchovávání kvalifikačních prací. První hodnocení tohoto typu se uskutečnilo na jaře na Veterinární a farmaceutické
univerzitě Brno, další hodnocení budou provedena na Soukromé vysoké škole ekonomických studií, s.r.o., Slezské univerzitě v Opavě a Vysoké škole Karla Engliše, a.s.
Závěr: AK vyslovila souhlas s průběhem hodnocení.
 formuláře G žádosti o akreditaci studijního programu
Při posuzování žádosti o akreditaci studijního programu se AK setkává s případy, kdy součástí formuláře G (nebo jeho přílohy) je rozsáhlý seznam odborné a publikační činnosti, často i bez
vztahu k zabezpečovanému oboru. Rozsáhlé seznamy publikací jsou neúčelné, zbytečně zvětšují objem akreditačního spisu a navíc znesnadňují jeho posuzování. Do jisté míry svědčí o tom,
že není při přípravě studijního programu prověřována kvalita a zaměření publikační činnosti.
Závěr: AK doporučuje věnovat formulářům G při vyplňování a kompletování akreditačních spisů více pozornosti. Personální listy (formuláře G) by měly obsahovat u kaţdé osoby pouze pět
nejvýznamnějších publikací za posledních pět let.
 informace z MŠMT
I. Wilhelm informoval o postupu při schvalování novely vyhlášky o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu. Novela prošla připomínkovým řízením a nyní je projednávána
legislativní radou vlády. Za významnou považuje MŠMT souvislost vzdělávací činnosti ve studijních programech s tvůrčí, vědeckou, výzkumnou, uměleckou atd. činností vysoké školy,
kterou vyhláška při akreditaci studijního programu explicitně zdůrazňuje. Pracovníci sekretariátu AK dále seznámili členy AK s obsahem nového příkazu ministra k materiálnímu a
finančnímu zabezpečení AK a jejích pracovních skupin.
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 informace z ČKR
I. Mathé informoval AK o aktuálních problémech, kterými se zabývá ČKR. Vysokou míru pozornosti v současnosti věnuje projednávání rozpočtových pravidel v Poslanecké sněmovně
Parlamentu, zejména pozměňovacímu návrhu zákona, který by finančně podřídil veřejné vysoké školy pod přímý dohled Ministerstva financí. Jedním z důsledků takové úpravy by bylo
omezení samosprávy veřejných vysokých škol a zhoršení podmínek pro jejich činnost. Předseda ČKR V. Hampl označil úzkou spolupráci mezi ČKR a AK za důležitou pro řádné fungování
vysokého školství.
 termíny zasedání AK v roce 2012
Předběžné termíny zasedání AK v roce 2012: 30. ledna – 1. února; 2. – 4. dubna; 11. – 13. června; 17. – 19. září; 26. – 28. listopadu.
 příští zasedání AK
Příští zasedání AK se bude konat 21. – 23. listopadu 2011.
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