Zápis č. 03–13 ze zasedání Akreditační komise
17. – 19. června 2013, Doksy
Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Fusek, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaroslav Petr, Jindřich Petruška, Ctirad V. Pospíšil, Svatava
Raková, Jan Roda, František Sehnal, Lubomír Slavíček, Bohuslav Svoboda, Jiří Tůma, Ivan Uhlíř
Omluvení: Josef Arlt, Hana Marková, Françoise Mayer, Iva Stuchlíková
Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Dagmar Kaplanová – sekretariát AK
Hosté: Jiří Blažek, Jiří Horák, Jiří Mareš, Vladimír Palička, Jan Uhlíř, Anna Vašků, Yvetta Vrublová – PS AK, Vladimír Čechák, Jakub Fischer – RVŠ; Ivan Barančík, Vladimír Večerek –
ČKR
Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu pro Art & Design Institut, s.r.o., byli přítomni Milan Knížák, Josef Horák, Jana Horáková.
Při projednávání žádosti o stanovisko ke zřízení Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni byli přítomni Ilona Mauritzová, Jaroslav Dokoupil, Josef
Mištera.
Při projednávání zpráv o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě v Hradci Králové a Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze byli přítomni Ivan
Jakubec, Miroslav Červinka, Boris Kreuzberg, Vladislav Třeška, Vladislava Kůželová.
Při projednávání zpráv o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci byli přítomni Anna
Vašků, Miroslav Mašláň, Milan Kolář.
Při projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně byli přítomni Zdeněk Zemánek, Roman Chlíbek.
Při projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. byli přítomni Michal Klíma, Ladislav Jakl.
Program:
1. akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
2. projednávání žádosti o stanovisko ke zřízení Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
3. projednávání žádosti o udělení státního souhlasu pro Art & Design Institut, s.r.o.
4. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
5. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
6. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
7. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
8. projednávání zprávy o hodnocení doktorského programu na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně
9. projednávání zprávy o hodnocení doktorských programů na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.
10. projednání vyžádaných a dalších předložených kontrolních zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
11. novela zákona o vysokých školách
12. změny ve složení pracovních skupin
13. různé
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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, R – výuka v ruském jazyce, F – výuka
ve francouzském 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
Typ Forma St.d.
Název studijního oboru
Jaz. Rig.
Žádost

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
AMU v Praze
Divadelní fakulta
Dramatic Arts

rozšíř.

NMgr. P

2

Authorial Acting

A

Biomedicínská a klinická technika

reakre.

Bc.

P

3

Optika a optometrie

Ochrana obyvatelstva

rozšíř.

NMgr. K

2

Civilní nouzové plánování

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Fyzioterapie

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Radiologický asistent

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.3.2021).

ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského
inženýrství
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A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v červnu 2017.
N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru nedává předpoklady pro
rozšíření studia o další studenty
v kombinované formě. AK upozorňuje, že
oproti stavu při akreditaci prezenční formy
studia došlo ke zhoršení personálního
zabezpečení studijního oboru (většina
vyučujících působí na pracovišti pouze na
dohodu, někteří vyučující nepublikují v oblasti
předmětů, které zajišťují, případně nemají
v posledních letech žádné publikace).
A 4 AK požaduje upravit hodinovou dotaci
odborné praxe tak, aby odpovídala vyhlášce č.
39/2005 Sb. AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o provedených změnách v září 2013.
AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru a
publikační činnosti v oblasti fyzioterapie
v červnu 2015.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru a o
zabezpečení odborné praxe ve zdravotnických
zařízeních v červnu 2015.

ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Geodézie a kartografie

rozšíř.

NMgr. P

2

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v Geoinformatika (tj. do 31.7.2018).

Geomatika

ČVUT v Praze

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

K

3

Personální management v průmyslových
podnicích

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P

3

Personální management v průmyslových
podnicích

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

K

3

Řízení a ekonomika průmyslového podniku
3

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru nedává perspektivy dalšího
rozvoje studijního oboru v kombinované formě
studia, z 61 vyučujících působí 22 vyučujících
pouze na dohodu, přičemž zajišťují i některé
profilující studijní předměty z oblasti
managementu, lidských zdrojů a psychologie,
celkem 9 vyučujících nevykazuje za
posledních pět let žádnou publikační činnost.
Na pracovišti nepůsobí v rozsahu plného
úvazku mladší vyučující, kteří by byli
habilitováni, nebo se u nich dala habilitace
očekávat v nejbližších letech. Takto
koncipované personální zabezpečení
studijního oboru nedává předpoklady pro
rozšíření studia o nové studenty
v kombinované formě.
A 4 AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. AK požaduje v listopadu
2013 předložit kontrolní zprávu o odstraňování
zjištěných nedostatků. Zdůvodnění:
Personální zabezpečení studijního oboru
nedává perspektivy dalšího rozvoje studijního
oboru, z 61 vyučujících působí 22 vyučujících
pouze na dohodu, přičemž zajišťují i některé
profilující studijní předměty z oblasti
managementu, lidských zdrojů a psychologie,
celkem 9 vyučujících nevykazuje za
posledních pět let žádnou publikační činnost.
Na pracovišti nepůsobí v rozsahu plného
úvazku mladší vyučující, kteří by byli
habilitováni, nebo se u nich dala habilitace
očekávat v nejbližších letech.
N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru nedává perspektivy dalšího
rozvoje studijního oboru v kombinované formě

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P

3

Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Řízení rozvojových projektů

reakre.

NMgr. P

2

Projektové řízení inovací v podniku
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studia, z 61 vyučujících působí 22 vyučujících
pouze na dohodu, přičemž zajišťují i některé
profilující studijní předměty, celkem 9
vyučujících nevykazuje za posledních pět let
žádnou publikační činnost. Na pracovišti
nepůsobí v rozsahu plného úvazku mladší
vyučující, kteří by byli habilitováni, nebo se u
nich dala habilitace očekávat v nejbližších
letech. Takto koncipované personální
zabezpečení studijního oboru nedává
předpoklady pro rozšíření studia o nové
studenty v kombinované formě.
A 4 AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. AK požaduje v listopadu
2013 předložit kontrolní zprávu o odstraňování
zjištěných nedostatků. Zdůvodnění:
Personální zabezpečení studijního oboru
nedává perspektivy dalšího rozvoje studijního
oboru, z 61 vyučujících působí 22 vyučujících
pouze na dohodu, přičemž zajišťují i některé
profilující studijní předměty z oblasti
managementu, lidských zdrojů a psychologie,
celkem 9 vyučujících nevykazuje za
posledních pět let žádnou publikační činnost.
Na pracovišti nepůsobí v rozsahu plného
úvazku mladší vyučující, kteří by byli
habilitováni, nebo se u nich dala habilitace
očekávat v nejbližších letech.
AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. AK požaduje v listopadu
2013 předložit kontrolní zprávu o odstraňování
zjištěných nedostatků. Zdůvodnění:
Personální zabezpečení studijního oboru
nedává perspektivy dalšího rozvoje studijního
oboru, vyučující profilujících předmětů (např.
Ekonomie, Strategický management, apod.)
působí na pracovišti pouze na dohodu, další
profilující předměty zajišťují vyučující, kteří
nemají publikační činnost v oblasti v těchto
předmětů, případně jejich publikační činnost je
neodpovídající (pouze příspěvky z konferencí
na ČVUT v Praze).

Řízení rozvojových projektů

AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách nedostatky v personálním
zabezpečení studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. AK požaduje v listopadu
2013 předložit kontrolní zprávu o odstraňování
zjištěných nedostatků. Zdůvodnění:
Personální zabezpečení studijního oboru
nedává perspektivy dalšího rozvoje studijního
oboru, profilující předměty zajišťují vyučující
pouze na dohodu. Z odborných asistentů, kteří
se podílejí na zajištění odborných předmětů,
nepůsobí na pracovišti ani jeden v rozsahu
plného úvazku. U navrhovaného garanta
studijního oboru nebyla uvedena za
posledních pět let žádná publikační činnost.

reakre.

NMgr. P

2

Řízení regionálních projektů

Ekonomics and Management

akred.

Dr.

P, K

3

Economics and Management of an Enterprise

A

Forestry Engineering

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Dendrology and Forest Tree Breeding

A

Forestry Engineering

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Forest Management

A

Forestry Engineering

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Technology and Mechanization in Forestry

A

Lesní inženýrství

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Správa a management chráněných a
účelových lesů

Forestry Engineering

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Silviculture

Lesní inženýrství

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Pěstování lesů

rozšíř.

NMgr. P

2

Landscape Planning

ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská

A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.5.2016).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.5.2020).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.5.2020).
A na dobu platnosti akreditace v českém
jazyce (tj. do 31.5.2016).
A do 30.6.2013. AK požaduje doplnit žádost
podle požadavků uvedených v zápise ze
zasedání AK č. 5/2012 tak, aby mohla být
projednána na zářijovém zasedání AK. Pokud
nebude žádost doplněna, AK ji posoudí podle
původních podkladů.
A do 31.5.2020
A do 31.5.2020

ČZU v Praze
Fakulta životního prostředí
Landscape Engineering
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A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.5.2020).

JU v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Ekonomika a management

rozšíř.

NMgr. K

2

Řízení a ekonomika podniku

A4

Ekonomika a management

reakre.

NMgr. P

2

Řízení a ekonomika podniku

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

3

Strukturální politika EU pro veřejnou správu

Systémové inženýrství a informatika

akred.

NMgr. P

2

Ekonomická informatika

A4
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
kariérním růstu mladých vyučujících a
personálním zabezpečení studijních předmětů
z oblasti práva v květnu 2015. AK požaduje
zařadit do předmětů SZZk a témat
bakalářských prací také témata z právní
oblasti.
A 4 AK požaduje vyjasnit a uvést podmínky
pro přijetí ke studiu.

akred.

NMgr. P

2

Archeologie (jednooborové)

P, K

JU v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta
Archeologie

ANO

A4

JU v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná informatika

reakre.

Bc.

P

3

Aplikovaná informatika

Biologie

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Infekční biologie

JU v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
6

A 4 AK upozorňuje podle § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách na nedostatky v odborné
činnosti v oblasti informatických disciplín.
Obor nelze rozvíjet jen na přírodovědných
aplikacích. AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o publikační a další tvůrčí činnosti
v oblasti informatiky v květnu 2015.
Projednávání žádosti je přerušeno, AK
požaduje vyjasnit značné obsahové
překrývání navrhovaného studijního oboru
s již akreditovaným studijním oborem
Parazitologie.

Ošetřovatelství

reakre.

NMgr. P, K

2

Ošetřovatelství ve vybraných klinických
oborech

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Zdravotnický záchranář

Zemědělská specializace

rozšíř.

NMgr. K

2

Biologie a ochrana zájmových organismů

Zemědělská specializace

reakre.

NMgr. P

2

Biologie a ochrana zájmových organismů

A4
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
diplomových pracích absolventů v květnu
2015.

akred.

Bc.

Zahradnictví

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

A8
A 4 AK upozorňuje podle § 85 odst. 1 zákona
o vysokých školách na nedostatky
v garantování studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy do listopadu 2013.
Zdůvodnění: Navrhovaný garant studijního
oboru nesplňuje standardy pro garantování
studijního oboru (nepůsobí na pracovišti
v rozsahu plného úvazku a zároveň působí
v rozsahu plného úvazku v zahraničí).

JU v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta

MENDELU v Brně
Zahradnická fakulta
Zahradnické technologie

P, K 3

MU v Brně
Filozofická fakulta

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Nizozemský jazyk a literatura (dvouoborové)

Philology

reakre.

Dr.

P, K

4

Literatures in English

reakre.

NMgr. P

2

Nutriční specialista

A

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
publikační činnosti v oblasti nizozemské
filologie a kvalifikačního růstu mladých
pracovníků v květnu 2015. AK doporučuje
zařadit předmět Fonetika nizozemštiny v teorii
a praxi mezi předměty povinné.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2017).

MU v Brně
Lékařská fakulta
Specializace ve zdravotnictví
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A8

MU v Brně
Přírodovědecká fakulta
Geologie

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Geologie aplikovaná a environmentální

ANO

A8

OU v Ostravě
Fakulta umění

Výtvarná umění

reakre.

Bc.

P

3

Grafika

Projednání žádosti je přerušeno. AK požaduje
vyjasnit podíl jednotlivých vyučujících na
výuce studijních předmětů, vyjasnit garanta
studijního oboru ve vztahu k jednotlivým
studijním oborům. AK dále požaduje
rozpracovat anotace jednotlivých předmětů,
včetně fázování výuky, a rozšířit výběr
odborné literatury. AK dále požaduje vyjasnit
údaje o publikační, vědecké, tvůrčí činnosti
vyučujících (z předložených personálních listů
není zřejmý charakter výstupu, zda se jedná o
publikaci, účast na kolektivní výstavě či
samostatná výstava, kurátorský podíl apod.)

Výtvarná umění

reakre.

NMgr. P

2

Grafika

dtto

Výtvarná umění

reakre.

Bc.

P

3

Intermediální umění

dtto

Výtvarná umění

reakre.

NMgr. P

2

Intermediální umění

dtto

Výtvarná umění

reakre.

Bc.

P

3

Kresba

dtto

Výtvarná umění

reakre.

NMgr. P

2

Kresba

dtto

Výtvarná umění

reakre.

Bc.

P

3

Malba

dtto

Výtvarná umění

reakre.

NMgr. P

2

Malba

dtto

Výtvarná umění

reakre.

Bc.

P

3

Sochařství - volná tvorba

dtto

Výtvarná umění

reakre.

NMgr. P

2

Sochařství - volná tvorba

dtto

Výtvarná umění

rozšíř.

Bc.

3

Tvůrčí fotografie

dtto

P

8

OU v Ostravě
Filozofická fakulta

Filologie

reakre.

NMgr. P

2

Francouzský jazyk a literatura (jednooborové)

Filologie

reakre.

NMgr. P

2

Překladatelství a tlumočnictví

reakre.

NMgr. P

2

Španělský jazyk a literatura (jednooborové)
Němčina pro překladatelskou praxi
(jednooborové)

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P, K

3

Radiologický asistent

Bezpečnost společnosti

akred.

Bc.

K

3

Ošetřovatelství

reakre.

NMgr. P, K 2

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

NMgr. K

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit personální zabezpečení
profilujícího studijního předmětu Historický
vývoj francouzského jazyka: deklarovaný
vyučující nemá hodnost Ph.D., ani publikační
činnost odpovídající zaměření studijního
předmětu. AK dále požaduje upravit anotace a
obsah studijního předmětu nazvaného
Textová lingvistika, jehož náplň neodpovídá
tomu, co je dnes míněno jazykovědnou
disciplinou „textová lingvistika“. Jedná se
spíše o praktický jazykově-gramatický rozbor
textů. AK doporučuje uvážit přejmenování
předmětu či upravení náplně předmětu tak,
aby odpovídal disciplině. V doporučené
literatuře není ani jedna publikace „textovělingvistická“.
A 4 AK požaduje předložit v květnu 2015
kontrolní zprávu o odborné publikační činnosti
pracoviště v publikacích uveřejňovaných mimo
ostravské pracoviště.
ANO

A8

OU v Ostravě
Lékařská fakulta

2

Společenská patologie a logistika terénních
rizikových situací
Ošetřovatelství ve vybraných klinických
oborech

Intenzivní péče
9

ANO

A8
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit působení navrhovaného
garanta na dalších institucích v Praze a
rovněž vyjasnit rozsah zapojení externích
vyučujících do výuky.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
N Zdůvodnění: Současná akreditace
studijního oboru je platná do roku 2016.
Předložená podoba studijního oboru a jeho
zabezpečení nevytváří předpoklady pro
prodloužení akreditace na další období.

Současný garant neodpovídá standardům AK,
absentují vyučujících z řad ošetřovatelství v
kategorii Ph.D. Pracoviště neřeší výzkumné
projekty související s oborem. Po obsahové
stránce dochází k překryvům s předměty
bakalářského programu. Není vyřešen okruh
přijímaných uchazečů dle nařízení vlády
č.31/2010 – obor intenzivní péče. AK zároveň
vyzývá podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých
školách k odstranění uvedených nedostatků
v uskutečňování studijního oboru. Zjednání
nápravy AK ověří spolu s posouzením žádosti
o prodloužení platnosti akreditace.

OU v Ostravě
Pedagogická fakulta
A 6 Studijní obor byl původně akreditován ve
studijním programu Pedagogika.

Vychovatelství

reakre.

NMgr. K

2

Sociální pedagogika

Vychovatelství

rozšíř.

NMgr. P

2

Sociální pedagogika

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství hudební výchovy pro střední školy
Učitelství sbormistrovství pro střední školy a
základní umělecké školy

Aplikovaná informatika

akred.

Dr.

4

Aplikovaná informatika

A4

Geografie

rozšíř.

NMgr. P

2

Modelování v environmentální geografii

A4

Chemie

reakre.

NMgr. P

2

Analytická chemie pevné fáze

A4

Všeobecná sestra

A 4 AK konstatuje závažné nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a navrhuje
omezení akreditace. Zdůvodnění:
Nedostatečné personální zabezpečení

A6
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v květnu 2015.
A 4 dtto

OU v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
P, K

SU v Opavě
Fakulta veřejných politik

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

P

3

10

habilitovanými vyučujícími, kteří by působili na
pracovišti na plný úvazek. Jediná habilitovaná
vyučující, která působí na pracovišti na plný
úvazek, je odborně činná v porodní asistenci,
nikoliv v ošetřovatelství.

SU v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Aplikovaná fyzika

reakre.

Bc.

P

3

Monitorování životního prostředí

A8

Archeologie

reakre

Bc.

P

3

Archeologie

A8

Archeologie

reakre

Bc.

P

3

Archeologie (dvouoborové)

A8

Archeologie

reakre

Bc.

P

3

Středověká archeologie

A8

Fyzika

rozšíř.

NMgr. P

2

Počítačová fyzika

Fyzika

reakre.

Mgr.

P

5

Teoretická fyzika

Historické vědy

reakre.

Bc.

P

3

Archeologie

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P

5

Archeologie

Historické vědy

reakre.

Bc.

P

3

Archeologie (dvouoborové)

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P

5

Historie

ANO

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P

5

Historie - muzeologie

ANO

A4
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Historické vědy

reakre.

NMgr. P

2

Kulturní dějiny

ANO

Historické vědy

reakre.

Bc.

P

3

Středověká archeologie

Informační studia a knihovnictví

reakre.

Bc.

P

3

Knihovnictví (dvouoborové)

ANO

ANO
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A8
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2013. AK požaduje vyjasnit
garantování studijního oboru tak, aby
odpovídalo standardům AK. AK požaduje
upravit název studijního programu tak, aby
odpovídal skladbě studijních předmětů
(skladba studijních předmětů neumožňuje
dosáhnout odpovídajících kompetencí
v oblasti informatiky). AK dále požaduje

konkretizovat anotace u studijních předmětů
Informační věda 2, Sociální komunikace,
Literární komunikace, Knihovnická praxe 1,
Česká literatura po roce 1945 2, Komunikační
dovednosti knihovníka, Věda o vědě a Teorie
komunikace.
A do 31.12.2013. AK požaduje vyjasnit
garantování studijního oboru tak, aby
odpovídalo standardům AK. AK požaduje
upravit název studijního programu tak, aby
odpovídal skladbě studijních předmětů
(skladba studijních předmětů neumožňuje
dosáhnout odpovídajících kompetencí
v oblasti informatiky). AK dále požaduje
konkretizovat anotace u studijních předmětů
Vývoj a současnost knižní kultury, Organizace
veřejných knihoven komunitního typu 1,
Služby pro specifické kategorie uživatelů,
Angličtina – odborné texty 2, Praxe
v zahraničí, Manažerské techniky, Angličtina –
odborné texty 4, Evropská unie, Veřejná
správa v ČR, Slovenská literatura 2, Metodika
práce s dětmi a mládeží, Autorský zákon se
zaměřením na veřejné knihovny.

reakre.

NMgr. P

2

Knihovnictví se zaměřením na veřejné
knihovny komunitního typu

Economics and Management

akred.

Bc.

P

3

Business Economics in Trade and Services

A

Economics and Management

akred.

NMgr. P

2

Business Economics in Trade and Services

A

Economics Policy and Administration

akred.

Bc.

P

3

Banking

A

Economics Policy and Administration

akred.

NMgr. P

2

Banking

A

System Engineering and Informatics

reakre.

Bc.

P

3

Managerial Informatics

A

System Engineering and Informatics

reakre.

NMgr. P

2

Managerial Informatics

A

Informační studia a knihovnictví
SU v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta

TU v Liberci
Ekonomická fakulta
12

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2018).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2018).

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P

3

Cestovní ruch

Ekonomika a management

reakre.

Dr.

P, K

3

Organizace a řízení podniku

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit garanta studijního oboru,
jehož publikační činnost v oblasti cestovního
ruchu je pouze minimální. AK dále požaduje
vyjasnit publikační činnost vyučujících ve
vztahu k jimi zajišťovaným předmětům
(někteří vyučující nemají publikační činnost
v oblasti předmětů, jejichž výuku zajišťují,
např. u předmětů Základy pojištění v CR,
Management CR, Geografie CR a Regionální
geografie CR, Mezinárodní CR, Etika
podnikání, Základy psychologie a sociologie
v CR apod.) AK doporučuje snížit počet
předmětů zaměřených na management ve
prospěch předmětů zaměřených na cestovní
ruch.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Ekonomika a management

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Řízení a ekonomika podniku

A8

U Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský
jazyk

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk

Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

P, K

4

Didaktika technických předmětů
13

A 4 AK doporučuje věnovat pozornost
publikační činnosti a kariérnímu růstu
mladších vyučujících.
A 4 AK upozorňuje ve smyslu § 85 odst. 1
zákona o vysokých školách na nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru.
AK požaduje předložit v září 2013 plán
k odstranění zmíněných nedostatků a v dubnu
2014 předložit kontrolní zprávu o jeho
realizaci.
A 4 AK doporučuje věnovat pozornost
publikační činnosti a kariérnímu růstu
mladších vyučujících. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o publikační činnosti a
personálním růstu pracoviště v dubnu 2015.
A 4 AK doporučuje věnovat pozornost
publikační činnosti a kariérnímu růstu
mladších vyučujících. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o publikační činnosti a
personálním růstu pracoviště v dubnu 2015.
N Zdůvodnění: Koncepce oboru je
neujasněná; chybí oborově specifická

Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

P, K

4

Teorie vzdělávání v hudební výchově a
pedagogicko-interpretačních oborech

Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

P, K

4

Teorie vzdělávání v literárněvědné bohemistice

Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr. P, K

2

Ekonomika veřejného sektoru

Systémové inženýrství a informatika

reakre.

NMgr. P

2

Informatika ve veřejné správě

metodologie, didaktika technické výchovy je
poddimenzovaná, není jasné pokrytí
jednotlivých částí technické výchovy a
odpovídající didaktické problematiky. Kritéria
pro přijetí ke studiu nejsou (vzhledem k tomu,
že jde o didakticky zaměřený obor) vhodně
stanovena. Vědecká a výzkumná činnost
pracoviště neodpovídá požadavkům pro
doktorské studium (v posledních 5 letech
nezískalo ani jeden výzkumný grant).
Personální zabezpečení oboru by bylo třeba
posílit.
N Zdůvodnění: Studijní obor je nevhodně
zařazen do programu Specializace
v pedagogice (nejsou dostatečně pokryta
didaktická témata). Obsahově žádost
akcentuje více hudební interpretaci než
hudební pedagogiku. Zaměření na didaktiku
neodpovídá ani vědecká, výzkumná, vývojová,
umělecká a další tvůrčí činnost pracoviště. AK
doporučuje zvážit po úpravách akreditaci pod
jiným studijním programem a s jiným názvem
oboru.
N Zdůvodnění: Studijní obor by dle názvu i
dle zařazení pod studijní program
Specializace v pedagogice měl být
koncipován jako obor didaktický, nicméně
tomu neodpovídá ani skladba předmětů (která
nedostatečně pokrývá didaktická témata), ani
témata disertačních prací (převažují
literárněvědná témata) a ani navrhovaný
garant studijního oboru, který není publikačně
činný v oblasti didaktiky bohemistiky.
Zaměření na didaktiku neodpovídá ani
vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a
další tvůrčí činnost pracoviště. AK doporučuje
zvážit po úpravách akreditaci pod jiným
studijním programem a s jiným názvem oboru.

U Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
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A do 31.12.2013. AK projedná žádost na
svém zářijovém zasedání.
A do 31.12.2013. AK projedná žádost na
svém zářijovém zasedání.

UJEP v Ústí nad Labem
Filozofická fakulta

Filozofie

N Zdůvodnění: Pracoviště nedává záruky
kvalitního rozvoje doktorského studijního
programu, v navrhovaném oboru se realizují
pouze interní granty, nejsou doloženy kvalitní
publikační výstupy (není možné zjistit
nakladatelství, uvádějí se i časopisecké články
popularizačního charakteru). Nelze zaručit, že
by alespoň někteří studenti byli zapojení do
konkrétních vnějších výzkumných projektů. Je
uveden velký počet školitelů, z nichž velká
část působí mimo pracoviště i mimo oborové
zaměření. Profil absolventa není realistický,
případné uplatnění absolventů neodpovídá
navrhovaným tématům disertačních prací a
obsahu výuky. Studijní obor je zařazen do
programu filozofie, na rozdíl od
stejnojmenného magisterského, který je
zařazen do programu politologie. Z obsahu
nevyplývá, že by studenti získali hluboký
metodologický základ filozofie. Do budoucna
je možné pozitivně hodnotit zapojení
některých mladších perspektivních
pracovníků, u nichž je ale potřeba, aby získali
zkušenost s výzkumnými projekty.

3

Politická filozofie

NMgr. P

2

Aplikované nanotechnologie

akred.

Dr.

P, K

4

Aplikované nanotechnologie

akred.

Dr.

P, K

4

Applied Nanotechnology

akred.

Dr.

Nanotechnologie

rigor.

Nanotechnologie
Nanotechnology

P, K

UJEP v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
ANO

A do 1.11.2017
A4

A

A4

UK v Praze
1. lékařská fakulta
Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

P, K

3

Všeobecná sestra
15

A do 31.12.2013. AK požaduje upravit
hodinovou dotaci studijní praxe dle
metodického pokynu MZd a dořešit personální

zabezpečení a doplnit publikační aktivity z
oboru ošetřovatelství. AK doporučuje věnovat
pozornost personálnímu zabezpečení
studijního oboru.

UK v Praze
Fakulta humanitních studí
Historické vědy

akred.

NMgr. P

2

Evropské kulturní a duchovní dějiny
(jednooborové)

A4

reakre.

Bc.

3

Soudobé dějiny

A8

UK v Praze
Fakulta sociálních věd
Historické vědy

K

UK v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Tělesná výchova a sport

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Tělesná výchova a sport

rozšíř.

NMgr. P, K

2

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
publikační a tvůrčí činnosti pracoviště a
rovněž ucelenou sadu studijních opor ke
kontrole v květnu 2015. AK doporučuje posílit
nabídku speciálně pedagogických a
pedagogicko-psychologických disciplín.

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se
specifickými potřebami (jednooborové)
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se
specifickými potřebami (jednooborové)

ANO

A 4 dtto

UK v Praze
Filozofická fakulta
Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Novořecká filologie (dvouoborové)

ANO

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu
v oblasti novořecké filologie a kvalifikačního
růstu mladých pracovníků v květnu 2015.

Filologie

reakre.

NMgr. P

2

Východoevropská studia (dvouoborové)

ANO

A6

Filologie

reakre.

NMgr. P

2

Východoevropská studia (jednooborové)

ANO

History

akred.

NMgr. P

2

History - General History (dvouoborové)

A

ANO

History

akred.

NMgr. P

2

History - General History (jednooborové)

A

ANO

A6
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.3.2020).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.3.2020).
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Les sciences historiques

akred.

NMgr. P

2

L´histoire - L´histoire générale (dvouoborové)

F

ANO

Les sciences historiques
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury

akred.

NMgr. P

2

L´histoire - L´histoire générale (jednooborové)

F

ANO

reakre.

Dr.

P, K

3

Kulturologie

Anglistika - amerikanistika

reakre.

Mgr.

P

5

Anglistika - amerikanistika (dvouoborové)

ANO

Anglistika - amerikanistika

reakre.

Mgr.

P

5

ANO

Čeština v komunikaci neslyšících

reakre.

Mgr.

P

5

Anglistika - amerikanistika (jednooborové)
Čeština v komunikaci neslyšících
(dvouoborové)

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Arabistika (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Čeština pro cizince (jednooborové)

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Fonetika (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Francouzština (jednooborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Hebraistika (dvouoborové)
Indologie (indická studia) se specializací
bengálština, hindština, sánskrt, tamilština
(dvouoborové)

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Italština (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Italština (jednooborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Komparatistika (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Lingvistika a fonetika (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Němčina (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Němčina (jednooborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Nizozemština (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Nizozemština (jednooborové)

ANO

17

ANO

ANO

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.3.2020).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.3.2020).
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Portugalština (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Portugalština (jednooborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Romistika (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Sinologie (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Španělština (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Španělština (jednooborové)

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

ANO

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Švédština (dvouoborové)
Východoevropská studia se specializací
rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika
(jednooborové)

Filozofie

reakre.

Mgr.

P

5

Filozofie

Filozofie

reakre.

Mgr.

P

5

Filozofie (jednooborové)

Filozofie

reakre.

Mgr.

P

5

Religionistika (dvouoborové)

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P

5

Klasická archeologie (dvouoborové)

ANO

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P

5

ANO

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P, K

5

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P, K

5

Klasická archeologie (jednooborové)
Archivnictví a pomocné vědy historické
(dvouoborové)
Archivnictví a pomocné vědy historické
(jednooborové)

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P, K

5

Etnologie (dvouoborové)

ANO

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P, K

5

Etnologie (jednooborové)

ANO

Historické vědy
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury

reakre.

Mgr.

P, K

5

Historie (dvouoborové)

ANO

reakre.

Mgr.

P

5

Dějiny umění (dvouoborové)

ANO

reakre.

Mgr.

P

5

Dějiny umění (jednooborové)

ANO
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ANO

ANO
ANO

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Obecná teorie a dějiny umění a
kultury
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury
Obecná teorie a dějiny umění a
kultury

reakre.

Mgr.

P

5

Divadelní věda (dvouoborové)

ANO

reakre.

Mgr.

P

5

Divadelní věda (jednooborové)

ANO

reakre.

Mgr.

P

5

Estetika (dvouoborové)

ANO

reakre.

Mgr.

P

5

Estetika (jednooborové)

ANO

reakre.

Mgr.

P

5

Filmová věda (dvouoborové)

ANO

reakre.

Mgr.

P

5

Filmová věda (jednooborové)

ANO

reakre.

Mgr.

P

5

Hudební věda (jednooborové)

ANO

reakre.

Mgr.

P, K

5

Kulturologie (dvouoborové)

ANO

reakre.

Mgr.

P, K

5

Kulturologie (jednooborové)

ANO

Politologie

reakre.

Mgr.

P

5

Politologie (dvouoborové)

ANO

Politologie

reakre.

Mgr.

P

5

ANO

Překladatelství a tlumočnictví

reakre.

Mgr.

P

5

Překladatelství a tlumočnictví

reakre.

Mgr.

P

5

Překladatelství a tlumočnictví

reakre.

Mgr.

P

5

Překladatelství a tlumočnictví

reakre.

Mgr.

P

5

Překladatelství a tlumočnictví

reakre.

Mgr.

P

5

Politologie (jednooborové)
Překladatelství a tlumočnictví - angličtina
(dvouoborové)
Překladatelství a tlumočnictví - francouzština
(dvouoborové)
Překladatelství a tlumočnictví - němčina
(dvouoborové)
Překladatelství a tlumočnictví - ruština
(dvouoborové)
Překladatelství a tlumočnictví - španělština
(dvouoborové)

Psychologie

reakre.

Mgr.

P

5

Psychologie (dvouoborové)

Sociální politika a sociální práce

reakre.

Mgr.

P

5

Sociální práce (jednooborové)

Sociologie

reakre.

Mgr.

P, K

5

Sociologie (dvouoborové)

ANO

Sociologie

reakre.

Mgr.

P, K

5

Sociologie (jednooborové)

ANO

UK v Praze
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ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Husitská teologická fakulta
Humanitní studia

reakre.

Bc.

P

3

Judaistika (dvouoborové)

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním rozvoji studijního oboru, včetně
plánu habilitací v květnu 2015.

Humanitní studia

reakre.

NMgr. P

2

Judaistika (dvouoborové)

A 4 dtto

Teologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Husitská teologie (dvouoborové)

A8

Teologie

reakre.

NMgr. P, K

2

Husitská teologie (dvouoborové)

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr. P

2

Učitelství náboženství, etiky a filozofie
(jednooborové)

ANO

A8
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v květnu 2015.

UK v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta

Matematika

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Mathematics

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Fyziologie živočichů

reakre.

Dr.

P, K

3

Chemie

reakre.

NMgr. P

2

Chemistry

rozšíř.

NMgr. P

2

Pravděpodobnost a matematická statistika,
ekonometrie a finanční matematika
Probability and Statistics, Econometrics and
Financial Mathematics

A do 31.8.2019. AK doporučuje věnovat
pozornost věkové struktuře oborové rady a
požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru,
včetně složení oborové rady v červnu 2015.

A

A do 31.8.2019 dtto

UK v Praze
Přírodovědecká fakulta
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Modelování chemických vlastností nano- a
biostruktur (jednooborové)
Modeling of Chemical Properties of Nano- and
Biostructures (jednooborové)

A

ANO

A8

ANO

A8

UP v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd

Ekonomika a řízení zdravotnictví

zrušom.

NMgr. P

2

Management zdravotnictví
20

N Zdůvodnění: Důvody, pro které AK
navrhovala omezení akreditace, zůstávají i
nadále v platnosti. Nově navrhovaný garant
studijního oboru nemá odpovídající publikační
činnost v managementu zdravotnictví. Garant

studijního oboru má zajišťovat 8 studijních
předmětů, přičemž ani k jednomu nemá
publikační činnost. I vyučující v některých
dalších studijních předmětech nepublikují
v oblasti těchto předmětů (např. Hodnocení
systému zdravotní péče, Metodologie
výzkumu, Marketing ve zdravotnictví apod.)
Studijní obor je do značné míry zajištěn
externími vyučujícími, kteří nepůsobí na
pracovišti v rozsahu plného úvazku, přičemž
mají souběžný pracovní úvazek na jiných
institucích - není tak vytvořeno jádro oboru
s dostatečným prostorem pro jeho rozvoj.

UP v Olomouci
Filozofická fakulta
Archeologie

reakre.

Bc.

P

3

Archeologie (dvouoborové)

A8

Archeologie

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Archeologie (jednooborové)

A8

Humanities

rozšíř.

NMgr. P

2

A4

Humanitní studia

rozšíř.

NMgr. P

2

Jewish Studies (jednooborové)
Judaistika. Dějiny a kultura Židů
(jednooborové)

Humanitní studia

reakre.

Bc.

P

3

Kulturní antropologie (dvouoborové)

A8

Humanitní studia

reakre.

Bc.

P

3

Kulturní antropologie (jednooborové)

Filologie

rigor.

NMgr. P

2

Čínská filologie (jednooborové)

Filologie

rigor.

NMgr. P

2

Filologie

rigor.

NMgr. P

2

Latinská filologie (dvouoborové)
Odborná francouzština pro hospodářskou praxi
(jednooborové)

A8
N Zdůvodnění: Na pracovišti není
uskutečňován doktorský studijní obor, který by
obsahově souvisel s Čínskou filologií.
Akreditace souvisejícího doktorského
studijního programu je v souladu se standardy
AK podmínkou pro akreditaci rigorózního
řízení.
N Zdůvodnění: Na pracovišti není
uskutečňován doktorský studijní obor, který by
obsahově souvisel s Latinskou filologií.
Akreditace souvisejícího doktorského
studijního programu je v souladu se standardy
AK podmínkou pro akreditaci rigorózního
řízení.
N Zdůvodnění: Na pracovišti není
uskutečňován doktorský studijní obor, který by

21

A4

obsahově souvisel s francouzštinou pro
hospodářskou praxi. Akreditace souvisejícího
doktorského studijního programu je v souladu
se standardy AK podmínkou pro akreditaci
rigorózního řízení.

Filologie

rigor.

NMgr. P

2

Polská filologie (jednooborové)

ANO

A do 31.12.2018.

Filologie

rigor.

NMgr. P

2

Ruská filologie (jednooborové)

ANO

A do 31.12.2019.

Historické vědy

rigor.

NMgr. P

2

Historie (jednooborové)

ANO

Sociology

akred.

Dr.

P, K

3

Sociology

reakre.

Bc.

P

3

Právo ve veřejné správě

A6

A

A do 31.12.2020.
A na dobu platnosti akreditace studijního
programu v českém jazyce (31.7.2019).

UP v Olomouci
Právnická fakulta
Právní specializace
UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta

Biochemie

rozšíř.

Bc.

P

3

Biotechnologie a genové inženýrství

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
úpravě studijního plánu (doplnění
problematiky živočišných biotechnologií) či
úpravě názvu studijního oboru v květnu 2015.
V rámci předkládané zprávy AK požaduje také
vyjasnit překrývání se studijním oborem
Molekulární a buněčná biologie.

Biochemie

rozšíř.

NMgr. P

2

Biotechnologie a genové inženýrství

A 4 dtto

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

NMgr. P

2

Aplikovaná matematika

reakre.

Bc.

P

3

Aplikovaná matematika

reakre.

Bc.

P

3

Optometrie
Matematika-ekonomie se zaměřením na
bankovnictví
Matematika-ekonomie se zaměřením na
pojišťovnictví

Chemie

reakre.

Bc.

P

3

Bioorganická chemie

Chemie

reakre.

NMgr. P

2

Bioorganická chemie

A8
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
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ANO

UTB ve Zlíně
Fakulta humanitních studí

Pedagogika

akred.

Dr.

P, K

4

Pedagogika

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje posílit ve studijním plánu obecné
otázky pedagogiky jako oboru a vyjasnit
plánovaný počet přijímaných studentů. AK
dále požaduje vyjasnit výhled personálního
zajištění - zejména v oblasti metodologie - v
delším časovém horizontu. AK doporučuje
zvážit tematickou profilaci na úrovni oboru s
ohledem na chybějící NMgr. studium v oblasti
předškolní pedagogiky.

A 8 AK požaduje upravit odbornou praxi a
povinně volitelné předměty tak, aby
odpovídaly požadavkům vyhlášky č. 39/2005
Sb. AK požaduje doložit informaci o
provedených změnách v září 2013. AK
požaduje předložení kontrolní zprávy o
personálním zabezpečení v červnu 2015.

VŠB-TU Ostrava
Fakulta elektrotechniky a
informatiky

Electrical Engineering

reakre.

NMgr. P, K

2

Biomedical Engineering

A

Elektrotechnika

reakre.

NMgr. P, K

2

Biomedicínské inženýrství

Projektování elektrických zařízení

reakre.

Bc.

P, K

4

akred.

Dr.

P, K

4

Procesní inženýrství

A4

reakre.

NMgr. P, K

2

Konstrukční a procesní inženýrství

A8

A 8 dtto
A8

VŠB-TU Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství
Procesní inženýrství
VŠB-TU Ostrava
Fakulta strojní
Strojní inženýrství
VŠE v Praze
23

Fakulta podnikohospodářská
Economics and Management

reakre.

NMgr. P

2

International Management

A

reakre.

Dr.

3

Řízení a ekonomika podniku

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

A8

VŠCHT v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Chemie a procesní inženýrství

P, K

VŠPJ Jihlava

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Cestovní ruch

A 6 AK upozorňuje na nedostatečnou
publikační aktivitu některých vyučujících,
včetně garanta studijního oboru, a požaduje
předložit kontrolní zprávu o publikační činnosti
vyučujících v květnu 2014. AK doporučuje
zvážit zařazení některých volitelných
předmětů mezi povinné (např. Kongresová
turistika) a naopak některé povinné předměty,
které nemají vazbu na profil absolventa, mezi
předměty volitelné (Veřejné finance, Evropská
integrace).

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Finance a řízení

A6

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Bc.

P

3

Aplikovaná informatika

A6

reakre.

Bc.

P

4

Konstrukce staveb

A6

VŠTE v Českých Budějovicích
Stavitelství
VUT v Brně

Rizikové inženýrství

reakre.

NMgr. P

2

Řízení rizik elektrotechnických zařízení

A 4 AK požaduje doplnit do studijního plánu
předměty zaměřené problematiku výroby a
rozvodu elektrické energie jako dominantního
rizikového faktoru. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o úpravách studijního plánu a
personálním zabezpečení doplněných
předmětů v květnu 2015.

Rizikové inženýrství

reakre.

NMgr. P

2

Řízení rizik firem a institucí

A4

Rizikové inženýrství

reakre.

NMgr. P

2

Řízení rizik chemických technologií

A4

24

Rizikové inženýrství

reakre.

NMgr. P

2

Řízení rizik stavebních konstrukcí

A4

Rizikové inženýrství

reakre.

NMgr. P

2

Řízení rizik strojních zařízení

A4

Rizikové inženýrství

reakre.

NMgr. P

2

Řízení rizik v informačních systémech

A4

rozšíř.

Dr.

3

Výtvarná umění a umělecký provoz

A do 1.3.2018

VUT v Brně
Fakulta výtvarných umění
Výtvarná umění

P, K

ZU v Plzni
Fakulta ekonomická

Ekonomika a management

reakre.

NMgr. P, K

2

Podniková ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika

reakre.

NMgr. P

2

Informační management

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnění chybějících údajů v
odborných životopisech (formuláře G) u
vyučujících povinných a povinně volitelných
předmětů a aktualizovat údaje o uzavřených
smlouvách. AK doporučuje věnovat pozornost
personálnímu zabezpečení studijního oboru
zejména mladšími habilitovanými vyučujícími
a rovněž věnovat pozornost výzkumné
činnosti pracoviště.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit personální list garanta
studijního oboru. AK doporučuje zvážit změnu
názvu studijního oboru na Systémové
inženýrství, který lépe odpovídá obsahu
studijního oboru.

Právo

A 4 AK navrhuje vzhledem ke zlepšujícím se
tendencím v oblasti personálního zabezpečení
zrušení omezení akreditace. AK požaduje
předkládat vždy k 31. 8. a 31. 1. rozvrhy na
následující semestr s uvedením personálního
zabezpečení jednotlivých předmětů. AK dále
požaduje předložit v listopadu 2013 kontrolní
zprávu o aktuálním personálním zabezpečení
studijního oboru a v červnu 2014 celkovou

ZU v Plzni
Fakulta právnická

Právo a právní věda

reakre.

Mgr.

P

5
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kontrolní zprávu o uskutečňování studijního
programu, personálním zabezpečení a
související výzkumné a tvůrčí činnosti (AK
předpokládá, že čestná prohlášení vyučujících
o působení ve studijním programu při udělení
akreditace na 5 let se vztahují rovněž
k udělení platnosti na 4 roky). AK nesouhlasí s
oprávněním konat státní rigorózní zkoušky.
Zdůvodnění: Na fakultě není uskutečňován
doktorský studijní program. Akreditace
souvisejícího doktorského studijního programu
je v souladu se standardy AK podmínkou pro
akreditaci rigorózního řízení.

ZU v Plzni
Fakulta strojní
Strojní inženýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P, K

2

Stavba výrobních strojů a zařízení
Design of Manufacturing Machines and
Equipment

Strojní inženýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Stavba energetických strojů a zařízení

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P, K

2

Design of Power Machines and Equipment

Strojní inženýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Průmyslové inženýrství a management

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P, K

2

Strojní inženýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P, K

2

Industrial Engineering and Management
Materiálové inženýrství a strojírenská
metalurgie
Material Engineering and Engineering
Metallurgy

Strojní inženýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Konstrukce zdravotnické techniky

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P, K

2

Medical Technique Design

Strojní inženýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Stavba jaderně energetických zařízení

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P, K

Nuclear Power Equipment Design
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A8

A

A8
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v květnu 2015.

A

A 4 dtto
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení předmětů z oblasti
managementu v květnu 2014.

A

A 4 dtto
A8

A

A8
A8

A

A8
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v květnu 2015.

A

A 4 dtto

Strojní inženýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Strojírenská technologie - technologie obrábění

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P, K

2

Technology of Metal Cutting

Strojní inženýrství

reakre.

NMgr. P, K

2

Dopravní a manipulační technika

Mechanical Engineering

reakre.

NMgr. P, K

2

Transport Vehicles and Handling Machinery

A8

A

A8
A8

A

A8

ZU v Plzni
Fakulta zdravotnických studií

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

P

3

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit publikační činnost
navrhovaného garanta studijního oboru
vzhledem k problematice studijního oboru. AK
dále požaduje doplnit do studijního plánu či do
SZZk praktickou zkoušku.

Ortotik - protetik

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Univerzita Jana Amose
Komenského Praha, s.r.o.,

Bezpečnostně právní studia

akred.

NMgr. P, K

2

Bezpečnostní studia

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

3

Evropská hospodářskosprávní studia

P, K
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N Zdůvodnění: Cíle studia, profil absolventa,
požadavky na předchozí bakalářské studium a
předměty studijního plánu (jedná se o povinné
předměty, povinně volitelné či volitelné
předměty nejsou nabízeny) netvoří logický
celek garantující naplnění deklarovaného
profilu absolventa a možnosti jeho uplatnění
na úrovni magisterského studia. Personální
zabezpečení je nedostatečné, publikační
činnost vyučujících je velmi slabá a
neodpovídá magisterskému studiu. Obor je
do značné míry vystavěn na vyučujících, kteří
nemají na vysoké škole uzavřen plný pracovní
poměr. Vysoká škola nevykazuje odpovídající
vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další
tvůrčí činnosti v oblasti odpovídající zaměření
studijního programu – vysoká škola nebyla
příjemcem či spolupříjemcem žádného
externího grantu či projektu s odpovídajícím
zaměřením.
A 4 AK upozorňuje na nutné posílení
personálního zabezpečení studijního oboru a
požaduje předložit kontrolní zprávu o

personálním zabezpečení studijního oboru a
publikační činnosti vyučujících vztahující se
k vyučovaným předmětům v květnu 2014.

Vysoká škola aplikovaného práva,
s.r.o., Praha

Právní specializace

reakre.

Bc.

P

3

Právo v podnikání

Právní specializace
Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o., Terezín

reakre.

Bc.

P

3

Sociálně právní činnost a zaměstnanost

Ekonomika a management

akred.

Bc.

P, K

3

Ekonomika a management zdravotních a
sociálních služeb
28

A do 31.5.2014. AK konstatuje podle § 85
odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru a
požaduje zjednání nápravy. Zdůvodnění:
Personální zabezpečení studijního oboru je
nedostačující. Ve studijním oboru působí
pouze dva habilitovaní vyučující v rozsahu
plného úvazku, přičemž garant studijního
oboru nesplňuje standardy AK (působí i na
jiné instituci, kde má rovněž garantovat
studijní obor). Tři habilitovaní vyučující působí
na vysoké škole na částečný úvazek (s celými
pracovními úvazky na jiných institucích), další
habilitovaní vyučující, kteří zajišťují profilové
předměty, působí na škole pouze na dohodu,
což nevytváří perspektivy dalšího rozvoje
studijního oboru.
A do 31.5.2014. AK konstatuje podle § 85
odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru a
požaduje zjednání nápravy. Zdůvodnění:
Personální zabezpečení studijního oboru je
nedostačující. Ve studijním oboru působí
pouze dva habilitovaní vyučující v rozsahu
plného úvazku, přičemž jeden z nich
nesplňuje standardy AK z hlediska celkové
výše úvazků. Tři habilitovaní vyučující působí
na vysoké škole na částečný úvazek (s celými
pracovními úvazky na jiných institucích), další
habilitovaní vyučující, zajišťující profilové
předměty, působí na škole pouze na dohodu.
Na škole chybí jádro habilitovaných
vyučujících působících v rozsahu plného
úvazku, což nevytváří perspektivy dalšího
rozvoje studijního oboru.

N Zdůvodnění: Skladba studijních předmětů a
předmětů SZZk neodpovídá profilu
absolventa, jeho deklarovanému uplatnění a
zaměření studijního oboru. Skladba studijních
předmětů rovněž neodpovídá standardům AK

Humanitní studia
Vysoká škola ekonomie a
managementu, o.p.s., Praha

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

rozšíř.

rozšíř.

Bc.

K

NMgr. P, K

3

2

Personální a interkulturní management

pro obory z oblasti aplikovaného
managementu. Personální zabezpečení
studijního oboru je nedostatečné. Navrhovaný
garant studijního oboru nemá odpovídající
publikační činnost v oblasti oboru, profilující
předměty zajišťují vyučující působící na
vysoké škole pouze na dohodu, či
nepublikující v oblasti předmětů, které mají
zajišťovat (např. Mikroekonomie,
Makroekonomie, Krizový management).
Nedostatečně jsou rovněž zastoupeny
předměty z oblasti zdravotních a sociálních
služeb. Předložené opory pro kombinovanou
formu studia nesplňují standardy AK, a
nemohou tak nahradit studentům účast na
přímé výuce.
N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru nedává předpoklady pro
rozšíření studia o další studenty
v kombinované formě. Vyučující zajišťují
předměty v oblastech, ve kterých dlouhodobě
nepublikují, případně je jejich publikační
činnost velmi slabá (např. vyučující předmětů
Personální management, Sociální
psychologie, Příprava a zpracování projektů,
Základy podnikové ekonomiky a další).
Předložené opory pro kombinovanou formu
studia nesplňují standardy AK, a nemohou tak
nahradit studentům účast na přímé výuce.

Management lidských zdrojů

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru je nedostatečné, publikační
činnost vyučujících, kteří mají na vysoké škole
uzavřen plný pracovní poměr, neodpovídá (s
výjimkou garanta studijního oboru)
přednášeným studijním předmětům.
Významná část profilujících předmětů je
zajišťována vyučujícími, kteří nepůsobí na
vysoké škole v rozsahu plného úvazku a mají
zároveň významné úvazky na jiných
pracovištích. Nebyla doložena odpovídající
výzkumná činnost související s oborem
management lidských zdrojů.
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Gastronomie, hotelnictví a turismus
Vysoká škola obchodní v Praze,
o.p.s.,

reakre.

NMgr. P, K

2

Management destinace cestovního ruchu

Ekonomika a řízení v dopravě a
spojích

reakre.

NMgr. P, K

2

Management leteckých podniků

Mezinárodní ekonomické vztahy

akred.

Bc.

3

Mezinárodní obchodní a finanční vztahy

P, K

30

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit obsahové překrývání
některých studijních předmětů s předměty
bakalářského studia (např. Mikroekonomie,
Makroekonomie, Statistika) a vyjasnit
návaznost navazujícího magisterského
studijního předmětu Management cestovního
ruchu na studijní předmět bakalářské úrovně
Management destinace cestovního ruchu. AK
požaduje posílit předměty oborového
zaměření (zařazení předmětů Mezinárodní
cestovní ruch a Případové studie v cestovním
mezi povinné na úkor předmětů společného
základu z managementu, které nemají vliv na
profil absolventa – např. Sociální
management, Systémový management apod.
AK dále požaduje dopracovat studijní opory
pro kombinovanou formu.

A 4 AK požaduje předložit v květnu 2014
kontrolní zprávu o garantovi studijního oboru,
personálním zabezpečení studijních předmětů
z oblasti managementu, včetně publikační
činnosti vyučujících těchto předmětů
(publikační činnost vyučujících ekonomickomanažerských předmětů je slabá, někteří
pedagogové nepublikují vůbec) a o vědeckovýzkumné činnosti pracoviště ve vztahu
k zaměření oboru.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit obsah SZZk ve vztahu ke
skladbě studijních předmětů a deklarovanému
profilu absolventa, a vyjasnit personální
zabezpečení profilujících studijních předmětů
(např. Mezinárodní obchod, Mezinárodní
finanční trhy, Mezinárodní finance, Centrální
bankovnictví apod.), které jsou zajišťovány
vyučujícími, kteří mají plné pracovní úvazky
na jiných institucích. AK dále požaduje
vyjasnit personální zabezpečení u některých
předmětů, které mají zajišťovat vyučující bez
publikační činnosti v oblastech těchto
předmětů (např. u předmětů Základy
ekonomie, Základy práva atd.) AK požaduje
předložit v souladu se standardy minimálně
jednu třetinu studijních opor a kompletní opory

pro 1. semestr. Předložené materiály nesplňují
standardy AK pro kvalitu studijních opor a
nemohou nahradit studentům účast na přímé
výuce.

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

Bezpečnostní management v
regionech
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.,
Praha
Specializace ve zdravotnictví

akred.

reakre.

Bc.

Bc.

P, K

P

3

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního programu je nedostatečné. Některé
předměty (včetně profilujících) nejsou
zabezpečovány vyučujícími, kteří by byli
oblasti těchto předmětů publikačně činní
(např. předměty Teorie bezpečnostní činnosti,
Bezpečnost a ochrana dat, Bezpečnost a
krizové řízení Strategické plánování,
Organizace v regionálním rozvoji, Regionální
politika a rozvoj apod). Skladba studijních
předmětů neodpovídá deklarovanému profilu
absolventa (chybí předměty zaměřené na
krizové řízení a veřejnou správu – předmět
Veřejná správa a její organizace je primárně
orientován do oblasti správního práva – nikoliv
do veřejné správy a její organizace). Skladba
studijního oboru neodpovídá Společnému
minimu pro potřeby vzdělávání odborníků v
oblasti bezpečnosti ani standardům AK pro
akreditaci studijních programů z oblasti
aplikovaného managementu.

3

A do 31.12.2013. AK upozorňuje, že je nutné
předkládat žádost o prodloužení akreditace
s dostatečným časovým předstihem.

Radiologický asistent

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ
Anglo-americká vysoká škola,
o.p.s., Praha

Humanities and Social Sciences

akred.

Bc.

P

3

Art Studies

A
31

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Vyjádření vysoké
školy neobsahuje žádné nové údaje, které by
AK nebyly známy při posuzování žádosti.
Skladba studijních předmětů neumožňuje
hlubší vhled do problematiky studijního oboru.
Absolventi nemohou v takto koncipované
nabídce studijních předmětů získat
deklarované schopnosti a dovednosti.

Arts and Humanities
Západomoravská vysoká škola
Třebíč, o.p.s.,
Ekologie a ochrana prostředí

akred.

akred.

NMgr. P

Bc.

P

2

3

Humanities

A

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Vyjádření vysoké
školy neobsahuje žádné nové údaje, které by
AK nebyly známy při posuzování žádosti.
Skladba studijních předmětů neumožňuje
hlubší vhled do problematiky studijního oboru.
Absolventi nemohou v takto koncipované
nabídce studijních předmětů získat
deklarované schopnosti a dovednosti. Na
pracovišti chybí odpovídající vědeckovýzkumná činnost v oboru.

Udržitelný rozvoj regionu a krajiny

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v květnu 2014.

Intenzivní péče

A do 31.5.2016. AK požaduje předložení
studijních opor pro kombinovanou formu
studia v červnu 2014.

Socioeconomic and Environmental
Development of Regions

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: I přes vyjádření
vysoké školy přetrvávají zásadní nedostatky
zejména ve skladbě studijních předmětů, která
neodpovídá názvu studijního oboru. Ve vztahu
k oboru lze spíše nalézt souvislost jen s
environmentální dimenzí regionálního rozvoje.
Nelze oddělovat environmentální problematiku
regionu a agrární sektor od problematiky
regionálního rozvoje (rozvoj dopravní
infrastruktury, průmyslu nebo jiných sektorů,
sociální problémy regionu apod.) Garant
oboru a zároveň vyučující tří stěžejních
předmětů (Environmentalistika v regionálním
rozvoji, Management přírodních zdrojů a
Územní a regionální plánování) se
z odborného hlediska velmi úzce soustřeďuje
pouze na problematiku lesů, čemuž odpovídá i

UK v Praze
1. lékařská fakulta
Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

NMgr. K

2

MENDELU v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií

Regional Development

akred.

Dr.

P, K

4

32

A

jeho publikační činnost. Přetrvávají také
nedostatky v personálním zabezpečení
studijního oboru i absence odpovídající
výzkumné činnosti pracoviště v oblasti
socioekonomického rozvoje.

Regionální rozvoj

akred.

Dr.

P, K

4

Socioekonomický a environmentální rozvoj
regionu

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

Všeobecná sestra

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
31.12.2014). AK požaduje spolu se žádostí o
reakreditaci předložení studijních opor (v
souladu se standardy AK) pro celou
standardní dobu studia.

Právní administrativa v podnikatelské sféře

AK netrvá na omezení akreditace, nicméně
požaduje v září 2013 předložit informace o
personálním zabezpečení studijního oboru
v Praze a na pobočkách, na kterých bude
studijní obor vyučován.

Andragogika

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje předložit relevantní informace, na
základě kterých by bylo možné posoudit
aktuální stav: a) personálního zajištění
studijního oboru interními pracovníky
s ohledem na vytížení v nově připravovaných
oborech, b) úplný přehled obhájených
kvalifikačních prací k 1.10.2013. Předložený
databázový seznam neobsahuje jméno a
příjmení autora práce, ani studijní program a
studijní obor, ani rok obhájení práce: Nelze jej
tedy použít k posouzení relevantnosti
kvalifikačních prací ani k posouzení
personálního vytížení vedoucích prací.
Základní problém, tj. neúměrný počet
přijímaných studentů vzhledem k
personálnímu vybavení příslušné katedry stále
přetrvává. Žadatel sice upozorňuje na klesající
počty svých studentů, přesto jsou tyto počty

UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta zdravotnických studií

Ošetřovatelství
Bankovní institut vysoká škola,
a.s., Praha

Bankovnictví
Univerzita Jana Amose
Komenského Praha, s.r.o.,

Pedagogika

rozšíř.

omez.

zrušom.

Bc.

Bc.

K

P, K

NMgr. P, K

3

3

2
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stále neúměrně vysoké právě při souběhu
předimenzovaných oborů Andragogika,
Vzdělávání dospělých a přijímání absolventů
VOŠ do zkráceného studia tohoto oboru.
Nelze akceptovat argument žadatele, že
kombinovaná forma studia není tak náročná
na personální zajištění jako prezenční forma.

Specializace v pedagogice

omez.

Bc.

P, K

3

Vzdělávání dospělých

dtto

U Pardubice
Fakulta restaurování

Výtvarná umění

omez.

Bc.

P

4

Restaurování a konzervace kamene a
souvisejících materiálů

Výtvarná umění

omez.

Bc.

P

4

Restaurování a konzervace nástěnné malby a
sgrafita

Výtvarná umění

omez.

Bc.

P

4

Restaurování a konzervace papíru, knižní
vazby a dokumentů

Výtvarná umění

omez.

Bc.

P

4

Restaurování a konzervace uměleckých děl na
papíru a souvisejících materiálech

AK netrvá na svém návrhu na omezení
akreditace, nicméně požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
v červnu 2015.
AK trvá na svém stanovisku – omezení
akreditace. Zdůvodnění: Nově navrhovaný
garant studijního oboru nesplňuje standardy
AK ohledně výše úvazku na pracovišti (působí
zde v rozsahu úvazku pouze 0,4, přičemž
působí i na dalších institucích).
AK netrvá na svém návrhu na omezení
akreditace, nicméně požaduje věnovat
pozornost kariérnímu růstu vyučujících a
požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení, včetně činnosti
podpůrné komise odborníků, v červnu 2015.
AK trvá na svém stanovisku – omezení
akreditace. Zdůvodnění: Nově navrhovaný
garant studijního oboru je odborně činný v
specializaci Restaurování malby, nikoli však
zaměření studijního oboru. Navíc působí na
pracovišti pouze v rozsahu pouze 0,8, což je
rozporu se standardy AK.

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

Typ
řízení

Název oboru
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Zaměření
oboru

Stanovisko AK

ČVUT v Praze

Fakulta elektrotechnická

H, P

Management a ekonomika v elektrotechnice a
energetice

MU v Brně

Ekonomicko-správní fakulta

H, P

Veřejná ekonomie a regionální rozvoj

A 4 AK požaduje předložení kontrolní zprávy
o personálním vývoji a aktuálním vědeckovýzkumném zaměření pracoviště v oborech
management a ekonomika v dubnu 2015.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit název oboru na „Veřejná
ekonomie“, který více odpovídá reálnému
personálnímu zabezpečení a vědeckovýzkumnému zaměření pracoviště.

MU v Brně

Filozofická fakulta

H

Religionistika

A8

OU v Ostravě

H, P

Německý jazyk

A8

UO v Brně

Filozofická fakulta
Fakulta ekonomiky a
managementu

H, P

Vojenský management

A4

VŠB-TU Ostrava

Fakulta stavební

H, P

Geotechnika

VŠB-TU Ostrava

Ekonomická fakulta

H, P

Systémové inženýrství a informatika
Teorie a dějiny a moderního a současného
umění

A4
A 4 AK upozorňuje, že vzhledem ke
kritickému hodnocení doktorského programu
a nízké aktivitě v posilování pedagogického
sboru je nutné, aby se urychleně o profesuru
ucházeli perspektivní habilitovaní učitelé, a
vytvořili tak lepší domácí podmínky pro
akreditaci habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem. AK žádá o předložení
kontrolní zprávy o personálním vývoji v dubnu
2015.

VŠUP v Praze

H

A8

c) akreditace doktorských studijních programů podle § 81 zákona o vysokých školách – VŠ a výzkumné ústavy
Název instituce

VŠ (fakulta)

Studijní program

Žádost

Ústav teorie informace a
automatizace AV ČR.
v.v.i.

UK v Praze
(Matematicko-fyzikální
fakulta)

Matematika

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Ústav teorie informace a
automatizace AV ČR.
v.v.i.

UK v Praze
(Matematicko-fyzikální
fakulta)

Mathematics

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Typ
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Forma

St.d.

Studijní obor

Stanovisko AK

Pravděpodobnost a
matematická statistika,
ekonometrie a finanční
matematika
A do 31.8.2019
Probability and
Statistics, Econometrics
and Financial
Mathematics
A do 31.8.2019

Centrum výzkumu
globální změny AV ČR
v.v.i.
Centrum výzkumu
globální změny AV ČR
v.v.i.
Centrum výzkumu
globální změny AV ČR
v.v.i.
Centrum výzkumu
globální změny AV ČR
v.v.i.
Centrum výzkumu
globální změny AV ČR
v.v.i.
Centrum výzkumu
globální změny AV ČR
v.v.i.
Ústav molekulární
genetiky AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární
genetiky AV ČR, v.v.i.
Fyziologický ústav AV
ČR, v.v.i.

MU v Brně
(Přírodovědecká
fakulta)
MU v Brně
(Přírodovědecká
fakulta)
MU v Brně
(Přírodovědecká
fakulta)
MU v Brně
(Přírodovědecká
fakulta)
MU v Brně
(Přírodovědecká
fakulta)
MU v Brně
(Přírodovědecká
fakulta)
UK v Praze
(Přírodovědecká
fakulta)
UK v Praze
(Přírodovědecká
fakulta)
UK v Praze
(Přírodovědecká
fakulta)

Geografie

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Fyzická geografie

A do 31.5.2020

Geography

rozšíř.

Dr.

P, K

4

A do 31.5.2020

Geografie

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Geography

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Physical Geography
Kartografie,
geoinformatika a
dálkový průzkum Země
Cartography,
Geoinformatics and
Remote Sensing

Geografie

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Geography

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Imunologie

reakre.

Dr.

P, K

3

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Vývojová biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Vývojová biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

A do 31.10.2017. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Regionální geografie a
regionální rozvoj
Regional Geography
and Regional
Development

A do 31.5.2020

A do 31.5.2020

A do 31.5.2016

A do 31.5.2016

d) akreditace doktorských studijních programů podle § 81 zákona o vysokých školách – VŠ a vyšší odborné školy
Název instituce

Evangelikální teologický
seminář - VOŠ teologická
a sociální

VŠ (fakulta)

Mezinárodní baptistický
teologický seminář
Evropské baptistické
federace, o.p.s., Praha

Studijní program

Teologie

Žádost Typ

akred.

Bc.
36

Forma St.d. Studijní obor

P

3

Teologická a
pastorační činnost
(jednooborové)

Cizí
jazyk

Stanovisko AK
N Zdůvodnění: Nedostatečné
personální zabezpečení oboru,
navrhovaný garant studijního oboru
není habilitován v oboru Teologie a
nemá odpovídající publikační
činnost. Studijní obory jsou sice
zajišťovány mnoha habilitovanými
vyučujícími, nicméně tito vyučující
působí na pracovišti pouze na

dohodu či na částečný úvazek, což
nevytváří předpoklady pro další
rozvoj studijního oboru. U většiny
vyučujících je uváděna platnost
pracovního úvazku jen do června
2013.

Evangelikální teologický
seminář - VOŠ teologická
a sociální
Evangelikální teologický
seminář - VOŠ teologická
a sociální
Evangelikální teologický
seminář - VOŠ teologická
a sociální
CARITAS - VOŠ sociální
Olomouc

Mezinárodní baptistický
teologický seminář
Evropské baptistické
federace, o.p.s., Praha
Mezinárodní baptistický
teologický seminář
Evropské baptistické
federace, o.p.s., Praha
Mezinárodní baptistický
teologický seminář
Evropské baptistické
federace, o.p.s., Praha
UP v Olomouci
(Cyrilometodějská
teologická fakulta)

Teologie

Theology

akred.

akred.

Bc.

Bc.

K

P

4

Teologická a
pastorační činnost
(jednooborové)

3

Theology and
Counselling
(jednooborové)

A

N Zdůvodnění: dtto

A

N Zdůvodnění: dtto

Theology

akred.

Bc.

K

4

Theology and
Counselling
(jednooborové)

Sociální politika a
sociální práce

reakre.

Bc.

P

3

Sociální a
humanitární práce

N Zdůvodnění: dtto

A do 31.10.2017. Pouze na
dostudování stávajících studentů.

ad 2) projednávání žádosti o stanovisko ke zřízení Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o stanovisko ke zřízení Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
Závěry: 1) Akreditační komise souhlasí se zřízením Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
2) V případě zřízení Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Akreditační komise souhlasí s akreditací níže uvedených studijních programů a
jejich oborů pro tuto fakultu na dobu platnosti současné akreditace pro Západočeskou univerzitu v Plzni.
Název studijního programu
Typ
Forma
St.d.
Název studijního oboru
Design
Bc.
P
3
Design
Design
Bc.
P
3
Design kovu a šperku
Design
Bc.
P
3
Fashion design
Design
NMgr.
P
3
Design
Design
NMgr.
P
3
Design kovu a šperku
Design
NMgr.
P
3
Fashion design
Design
NMgr.
P
3
Ilustrace a grafický design
Výtvarná umění
Bc.
P
3
Ilustrace a grafika
Výtvarná umění
Bc.
P
3
Multimediální design
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Výtvarná umění
Výtvarná umění
Výtvarná umění

Bc.
NMgr.
NMgr.

P
P
P

3
3
3

Sochařství
Intermediální tvorba
Sochařství

ad 3) projednávání žádosti o udělení státního souhlasu pro Art & Design Institut, s.r.o.
Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o akreditaci bakalářského studijního programu „Výtvarná umění“ se studijním oborem „Výtvarná tvorba“ se standardní dobou studia
3 roky a udělení státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola pro právnickou osobu Art & Design Institut, s.r.o.
Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Výtvarná umění“ se studijním oborem „Výtvarná tvorba“ se standardní dobou studia 3 roky, formou studia
prezenční, pro právnickou osobu Art & Design Institut, s.r.o. AK doporučuje upřesnění názvu studijního oboru vzhledem k deklarovaným možnostem uplatnění absolventů
(které je směřováno cíleně pro oblast práce každodenního života) „Výtvarná tvorba a umělecký provoz“.
2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola pro právnickou osobu Art & Design Institut, s.r.o.
3) AK doporučuje, aby MŠMT v případně kladného rozhodnutí o udělení státního souhlasu uložilo žadateli podmínku předložit do určité lhůty kopie uzavřených pracovních smluv
s vyučujícími v souladu se stavem deklarovaným v žádosti o akreditaci.
4) AK požaduje, aby v případě udělení státního souhlasu vysoká škola předložila do 1 roku od zahájení vzdělávací činnosti ve studijním programu zprávu o personálním zajištění
studijního programu a technickém a přístrojovém zabezpečení studia.

ad 4) projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti prorektora Univerzity Karlovy v Praze (UK), děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové (LF HK), vedoucí odboru pro studium rektorátu
UK v Praze. Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Anny Vašků na
fakultě, při níž proběhla diskuse s vedením fakulty a představiteli jednotlivých oborů, byla ověřena úroveň obhájených dizertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací 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 pro vedení vysoké školy a fakulty:
LF HK UK v Praze provádí analýzu silných a slabých stránek studia kontinuálně a snaží se na zjištěné skutečnosti rychle reagovat. Mezi silné stránky studia řadí úspěšnost studentů
doktorských studijních programů při prezentacích výsledků své výzkumné práce na vědeckých konferencích a především jejich velmi dobré uplatnění ve vědecko-výzkumné praxi. Při
analýze slabších stránek studia je možné konstatovat několik faktorů: je to relativně nižší počet studentů DSP, kteří vyjíždějí na krátko- i dlouhodobé stáže do zahraničí. Z faktorů, které
daný stav podmiňují, je možné jmenovat nízkou osobní motivaci studentů k absolvování zahraniční stáže (v případě kombinované formy a studenta-lékaře se na tom může podílet i výpadek
z klinické praxe započitatelné do předatestační specializační přípravy či určité těžkosti vyplývající z důvodu dlouhodobé absence na klinickém pracovišti). Zde probíhají úspěšně jednání s
vedením fakultní nemocnice k modulaci těchto faktorů.
Doktorské studijní programy jsou na LF HK UK v Praze velmi dobře zorganizovány a příkladně vedeny. AK nenarazila na žádná pochybení formální ani obsahová v žádné oborové radě.
Doporučit by bylo možno zvýšit podíl studentů prezenční formy studia oproti kombinované, ale stávající stav jistě reflektuje zájem studentů o studium v klinických oborech.
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Anatomie, histologie a embryologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Gynekologie a porodnictví,
Hygiena, preventivní lékařství, Chirurgie, Klinická biochemie, Klinická onkologie a radioterapie, Lékařská biofyzika, Lékařská biologie, Lékařská farmakologie, Lékařská chemie a
biochemie, Lékařská imunologie, Lékařská mikrobiologie, Oční lékařství, Patologie, Pediatrie, Psychiatrie, Radiologie, Stomatologie, Vnitřní nemoci na 8 let.
b) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Anatomy, Histology and Embryology, Clinical Biochemistry, Clinical Oncology and Radiotherapy,
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Dentistry, Gynaecology and Obstetrics, Hygiene, Preventive Medicine, Internal Medicine, Medical Biology, Medical Biophysics, Medical Chemistry and Biochemistry, Medical
Immunology, Medical Microbiology, Medical Pharmacology, Ophthalmology, Paediatrics, Pathological Anatomy, Physiology and Pathological Physiology, Psychiatry, Radiology, Surgery
s výukou v anglickém jazyce na 8 let.

ad 5) projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti prorektora Univerzity Karlovy v Praze (UK), děkana a proděkana Lékařské fakulty v Plzni (LFP), vedoucí odboru pro studium rektorátu
UK v Praze. Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Anny Vašků na
fakultě, při níž proběhla diskuse s vedením fakulty a představiteli jednotlivých oborů, byla ověřena úroveň obhájených dizertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací 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 pro vedení vysoké školy a fakulty:
LFP UK v Praze provádí analýzu silných a slabých stránek studia a snaží se na zjištěné skutečnosti rychle reagovat. Mezi silné stránky studia řadí úspěšnost studentů doktorských studijních
programů při prezentacích výsledků své výzkumné práce na vědeckých konferencích a především jejich velmi dobré uplatnění ve vědecko-výzkumné praxi.
Při analýze slabších stránek studia je možné konstatovat několik faktorů: je to relativně nižší počet studentů DSP, kteří se hlásí do prezenčního studia jak v klinických, tak teoretických
studijních oborech. Z faktorů, které daný stav podmiňují, je možné jmenovat generační výměnu akademických pracovníků v některých oborových radách, nezanedbatelný počet externistů v
nich a také obligátně nižší motivaci studentů absolvovat doktorské studium v teoretických DSP a v prezenční formě.
Doktorské studijní programy jsou na LFP dobře zorganizovány a vedeny. AK nenarazila na větší pochybení formální ani obsahová v žádné oborové radě.
Doporučit by bylo možno zvýšit podíl studentů prezenční formy studia (pouze 9%) oproti kombinované, ale stávající stav jistě reflektuje vyšší zájem studentů o studium v klinických
oborech a to při dostatečně vysokém klinickém úvazku.
AK také doporučuje fakultě zvážit další uskutečňování studijního oboru Biologie a patologie buňky, který nemá za posledních 5 let ani jednoho studenta ani jednoho absolventa.
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Anatomie, histologie a embryologie, Biochemie a patobiochemie uskutečňovaného ve spolupráci
s Fyziologickým ústavem, Ústavem molekulární genetiky a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, Dermatovenerologie, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Lékařská
mikrobiologie na 4 roky.
b) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Anatomy, Histology and Embryology, Biochemistry and Patobiochemistry uskutečňovaného ve
spolupráci s Fyziologickým ústavem, Ústavem molekulární genetiky a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, Dermatovenerology, Hygiene, Preventive Medicine and
Epidemiology, Medical Microbiology s výukou v anglickém jazyce na 4 roky.
c) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Fyziologie a patologická fyziologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Neurologie a psychiatrie,
Ortopedie, Patologie, Pediatrie, Sociální lékařství, Stomatologie, Vnitřní nemoci na 8 let.
d) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Dentistry, Gynaecology and Obstetrics, Internal Medicine, Medical Microbiology, Neurology and
Psychiatry, Ophthalmology, Orthopaedics, Paediatrics, Pathological Anatomy, Physiology and Pathological Physiology, Social Medicine, Surgery s výukou v anglickém jazyce na 8 let.

ad 6) projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti proděkanky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU). Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané sebehodnotící zprávy a
dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením jejího předsedy Vladimíra Paličky na fakultě, při níž proběhla diskuse s vedením fakulty a představiteli jednotlivých
oborů, byla ověřena úroveň obhájených dizertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací 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.
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Závěry a doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:
LF MU připravila podkladové materiály pro hodnocení DSP podle požadavku Dotazníku AK. Předložené hodnotící zprávy byly kvalitně zpracovány, doplňující informace byly poskytnuty
při návštěvě fakulty. AK konstatuje, že doktorské studijní programy jsou realizovány na LF MU v souladu s udělenými akreditacemi. Na základě provedeného hodnocení dospěla AK k
následujícím závěrům:
Vedení fakulty vnímá jako zásadní úkol trvalou snahu o zvyšování kvality doktorského studia a jeho výstupů.
Jako silné stránky fakulty je možné označit především
a) zpřísňování kritérií při posuzování kvality přípravy studentů a publikačních a vědeckých výstupů,
b) sjednocení nároků všech oborových rad na publikační činnost dizertanta,
c) silné zaměření doktorských studijních programů do moderních oblastí biomedicínských věd (především molekulární biologie, včetně vybudování velmi dobře vybaveného pracoviště v
bývalé dětské fakultní nemocnici),
d) kvalitu studentů a úzkou vazbu mezi lékařskou a přírodovědeckou fakultou MU, jejíž absolventi tvoří nemalou část studentů DSP LF MU.
Jako slabé stránky je možno označit
a) přetrvávající problémy s kvalitou prací u některých studentů, kteří zahájili studium před zavedením nových vnitřních předpisů fakulty (počet problematických nálezů výrazně klesá),
b) nedostatečnou kvalitu prací v některých doktorských studijních programech – příkladem jsou některé práce v DSP sociálního lékařství, kde byla obhájena v minulosti dizertační práce
bez jediné řádně započitatelné publikace. Nelze rovněž přijmout jako součást dizertační práce údaj, že „práce byla zaslána do tisku“,
c) nedostatek plně kvalifikovaných odborníků v některých oborech (např. Soudní lékařství), vysoký věkový průměr školitelů (např. Zubní lékařství) a vyšší pracovní úvazky garantů DSP
(Dermatovenerologie, Otorinolaryngologie),
d) malý počet dlouhodobých studijních pobytů na zahraničních pracovištích,
e) slabší grantová úspěšnost v některých oborech (DSP Anestesiologie, intenzivní medicína a algeziologie, DSO Kardiologie).
U studijních programů Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská biologie a Vnitřní nemoci AK doporučuje snížit počet studentů vedených jedním školitelem (v případě DSP Vnitřní
nemoci na maximálně 4-5, v současnosti je i více než 10 studentů vedeno jedním školitelem).
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Fyziologie a patologická fyziologie, Onkologie, Patologie, Radiologie – zobrazovací metody,
Neurologie, Lékařská biologie, Pediatrie, Lékařská chemie a biochemie, doktorského studijního programu Neurovědy se studijním oborem Neurovědy na 8 let.
b) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Physiology and Pathological Physiology, Oncology, Radiology – Imaging Methods, Neurology,
Medical Biology, Pediatrics, Medical Chemistry and Biochemistry, doktorského studijního programu Neuroscience se studijním oborem Neuroscience s výukou v anglickém jazyce na 8
let.
c) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Anestesiologie, intenzivní medicína a algeziologie, Lékařská farmakologie, Lékařská mikrobiologie a
imunologie, Vnitřní nemoci, doktorského studijního programu Všeobecné lékařství se studijním oborem Kardiologie na 4 roky.
d) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Anesthesiology, Intensive Care Medicine and Pain Management, Medical Microbiology and
Immunology, Internal Diseases, Medical Pharmacology s výukou v anglickém jazyce na 4 roky.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
AK žádá u studijních programů Lékařská mikrobiologie a imunologie a Lékařská farmakologie předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení věkově mladším garantem a
mladšími školiteli v červnu 2015.
AK žádá u studijních programů Dermatovenerologie a Otorinolaryngologie předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení v červnu 2014.

ad 7) projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
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AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UP) a děkana Lékařské fakulty (LF). Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané
sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením jejího předsedy Vladimíra Paličky na fakultě, při níž proběhla diskuse s vedením fakulty a
představiteli jednotlivých oborů, byla ověřena úroveň obhájených dizertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací 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 pro vedení vysoké školy a fakulty:
LF UP připravila podkladové materiály pro hodnocení DSP podle požadavku Dotazníku AK. Předložené hodnotící zprávy byly kvalitně zpracovány, doplňující informace byly poskytnuty
při návštěvě fakulty. AK konstatuje, že doktorské studijní programy jsou realizovány na LF UP v souladu s udělenými akreditacemi. Na základě provedeného hodnocení dospěla AK k
následujícím závěrům:
Vedení fakulty vnímá jako zásadní úkol trvalou snahu o zvyšování kvality doktorského studia a jeho výstupů.
Jako silné stránky fakulty je možné označit především
a) pečlivé sledování kritérií při posuzování kvality přípravy studentů a publikačních a vědeckých výstupů a vysokou úroveň dizertačních prací, především v publikačních výstupech s nimi
spojených,
b) sjednocení nároků všech oborových rad na publikační činnost dizertanta,
c) vysoký vědecký výkon oborových rad a především jejich studentů,
d) velmi dobře nastavená kritéria pro povolení obhajoby dizertační práce,
e) výraznou podporu a pozornost, kterou vedení fakulty i univerzity doktorským studijním programům věnuje.
Jako slabé stránky je možno označit
a) problémy s kvalitou prací u některých studentů chirurgických a stomatologických oborů v minulosti (nyní již napraveno),
b) absence autoreferátů u některých archivovaných dokumentů.
AK konstatuje problematické skutečnosti u těchto studijních programů:
Anatomie, histologie a embryologie – nižší grantové aktivity
Sociální lékařství – slabší publikační výstupy školitelů
Stomatologie – slabší grantová podpora, vyšší věk školitelů i garanta
Psychiatrie – nižší celkový počet studentů a přitom vysoký počet studentů na školitele
Chirurgie – vyšší věk garanta i školitelů
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Fyziologie a patologická fyziologie, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Lékařská biologie,
Lékařská genetika, Lékařská imunologie, Neurologie, Otorinolaryngologie, Patologie, Urologie, Zobrazovací metody, Vnitřní nemoci, Pediatrie, Onkologie, Lékařská mikrobiologie,
Lékařská chemie a biochemie, Lékařská farmakologie, Lékařská biofyzika, Gynekologie a porodnictví na 8 let.
b) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Gynaecology and Obstetrics, Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology, Imaging Methods,
Internal Medicine, Medical Biology, Medical Biophysics, Medical Genetics, Medical Chemistry and Clinical Biochemistry, Medical Immunology, Medical Microbiology, Medical
Pharmacology, Neurology, Oncology, Otorhinolaryngology, Pathological Anatomy and Forensic Medicine, Pediatrics, Physiology and Pathological Physiology, Urology s výukou
v anglickém jazyce na 8 let.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
AK žádá u studijních programů Stomatologie a Chirurgie předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení v červnu 2015.

ad 8) projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně
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AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti prorektora Univerzity obrany v Brně (UO) a děkana Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ). Hodnocení bylo realizováno analýzou
vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením jejího předsedy Jiřího Horáka na fakultě, při níž proběhla diskuse s vedením fakulty a
představiteli jednotlivých oborů, byla ověřena úroveň obhájených dizertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací 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:
FVZ UO připravila podkladové materiály pro hodnocení DSP podle požadavku Dotazníku AK. Předložené hodnotící zprávy byly kvalitně zpracovány, doplňující informace byly
poskytnuty při návštěvě fakulty. AK konstatuje, že doktorské studijní programy jsou realizovány na FVZ UO v souladu s udělenými akreditacemi. Na základě provedeného hodnocení
dospěla AK k následujícím závěrům:
Specifikem FVZ UO je realizace doktorských studijních programů v oblasti vojenského zdravotnictví. Doktorské studijní programy dozorují oborové rady, které jsou svým složením
zárukou udržení úrovně a kvality vědecké výchovy. Podstatná je také úroveň školitelů, kteří svými zkušenostmi, odbornou úrovní a vědeckým výkonem splňují požadavky na konkrétní
vedení prací. Tematická zaměření prací odpovídají zaměření akreditovaných programů. Celková úroveň obhájených prací je na velice dobré úrovni, svědčí o tom počty a kvalita
publikačních výstupů doktorandů. Studijní dokumentace u doktorandů, kteří již obhájili, obsahuje všechny podstatné náležitosti dokládající průběh studia od jeho počátku až po jeho
ukončení.
Silné stránky hodnocených DSP:
davky činí 3 publikace v odborných časopisech, z toho
dvou publikací v časopisech s IF, přitom u jedné z nich je student 1. autorem. Zbývající publikace musí být uveřejněna v recenzovaném časopise).
Slabší stránky:
livých oborových rad existují rozdíly. Za příkladný považuje AK studijní obor Infekční biologie.
o jednostránkovou publikací týkající se tématiky vlastní
dizertační práce.
Doporučení pro vedení vysoké školy a fakulty:
AK doporučuje, aby požadavky na publikační činnost studenta byly formulovány jednoznačně, včetně požadavku na počet publikací s IF (čl. 22 odst. 6 - směrnice děkana k realizaci
studijního a zkušebního řádu).
AK doporučuje vedení FVZ a oborovým radám důslednou kontrolu plnění požadavků na dizertanty, zejména v oblasti publikačních kritérií.
AK doporučuje vedení FVZ, aby při přípravě žádosti o prodloužení akreditace vyžadovalo od školitelů i členů oborových rad aktualizované odborné životopisy v rozsahu formuláře G.
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Epidemiologie, Lékařská mikrobiologie, Infekční biologie, Vojenská chirurgie, Vojenská radiobiologie,
Vojenské vnitřní lékařství, Toxikologie na 8 let.
b) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorských studijních programů Epidemiology, Medical Microbiology, Infectious Biology, Military Surgery, Military Radiobiology,
Military Internal Medicine, Toxicology s výukou v anglickém jazyce na 8 let.

ad 9) projednávání zprávy o hodnocení doktorských studijních programů na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektora a prorektora Metropolitní univerzity Praha (MUP). Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších
materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Vladimíry Dvořákové na univerzitě, při níž proběhla diskuse s vedením univerzity a představiteli jednotlivých
oborů, byla ověřena úroveň obhájených dizertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti
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univerzity a odborná činnost školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry:
Požadované podkladové materiály a studijní dokumentace k hodnocenému DSP a jeho dvou studijních oborů byly připraveny na velmi dobré úrovni.
Studijní obor Mezinárodní vztahy a evropská studia je realizován ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů (ÚMV). Obě pracoviště odpovídají z hlediska personálního zabezpečení,
na obou pracovištích byly a jsou řešeny externí výzkumné projekty. Garant oboru odpovídá požadavkům na vysokou odbornou erudici, v oborové radě bude potřeba určitá generační
obměna. Kvalitní je i personální zabezpečení interními pracovníky (MUP i ÚMV), ale zejména na MUP by bylo vhodné dotvořit jádro interních pracovníků. Počet studentů (30) je na
hranici únosnosti z hlediska témat a počtu vlastních školitelů. Bylo by vhodné více orientovat studenty k vlastní výzkumné činnosti (platí zejména pro MUP, ÚMV je svým charakterem
tematicky velmi široce rozkročen) a omezit množství externích školitelů či nehabilitovaných školitelů.
Garant oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví odpovídá kvalifikací i publikační činností, ale bude nutné řešit otázku generační výměny nejen u garanta, ale i
oborové rady a školitelů. Důležitým úkolem je vytvoření jádra interních pracovníků. Počet studentů 20 je na hranici zvladatelnosti, zaměření prací ovšem odpovídá i výzkumům, které se
realizují v projektech více prakticky orientovaných získaných od Úřadu průmyslového vlastnictví. Velmi pozitivně lze hodnotit spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Světovou
patentovou organizací (WIPO), zejména pokud jde o dostupnost potřebné literatury v knihovně ÚPV a přístupů do databází a možností zahraničních stáží právě ve spolupráci s WIPO. Obor
ještě nemá absolventa.
Doporučení pro vedení vysoké školy:
1. V případě, že školitel doktoranda není habilitován, projednat a schválit VR MUP případně jako školitele specialistu.
2. Aktualizovat a jednoznačně konkretizovat finální požadavky na publikační výkon (aktivity) studentů, kteří studium ukončují. Usilovat o zvýšení publikační aktivity doktorandů a
hodnotit kvalitu časopisů, kde publikují. Účast na konferencích spíše posiluje vytváření vlastních mezinárodních kontaktů, ale není příliš vhodné jako publikační činnost ve sbornících
(pokud není ve Scopusu). Posílit motivační nástroje pro zvýšení publikační činnosti studentů i školitelů.
3. Zvážit na úrovni vedení školy opatření, která by podporovala realizaci dlouhodobých stáží studentů DSP na zahraničních pracovištích.
4. Dotvořit v obou oborech na MUP kmenové jádro interních pracovníků, kteří budou dále obory rozvíjet. V oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví je nutné
urychleně dořešit i věkovou strukturu oboru, tj. vyřešit problém garanta, oborové rady i školitelů.
5. Pro další podporu a rozvoj vědecké úrovně SO usilovat o grantovou podporu z úrovně TAČR.
6. Uvést předsedy OR na webových stránkách školy a v podkladech pro doktorské studium.
Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijními obory Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém
vlastnictví a Mezinárodní vztahy a evropská studia uskutečňovaného ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů na 4 roky.
b) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu International Territorial Studies se studijním oborem International Relations and European Studies
uskutečňovaného ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů s výukou v anglickém jazyce na 4 roky.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
AK žádá u obou studijních programů předložení kontrolní zprávy týkající se realizace doporučení s kontrolou obhájených dizertačních prací v červnu 2015.

ad 16) projednání vyžádaných a dalších předložených kontrolních zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
a) informace o uskutečňování studijních programů Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., ve Slovenské republice
AK posoudila na základě žádosti MŠMT údaje o studijním programu „Ekonomika a management“ se studijním oborem „Manažerská ekonomika“ Vysoké školy manažerské informatiky
a ekonomiky, a.s., (VŠMIE) a o jeho zabezpečení po stránce personální, informační a přístrojové pro zamýšlené uskutečňování na pracovištích v Modre a Košicích.
Závěry: 1) Není splněn standard, že personální zabezpečení studijního programu uskutečňovaného mimo sídlo vysoké školy musí být totožné jako v sídle vysoké školy. V rozporu se
43

základními požadavky na kvalitu uskutečňování a rozvoj studijního programu je zabezpečení profilujících teoretických předmětů oboru vyučujícími, kteří mají s VŠMIE
uzavřenou pouze dohodu a plné úvazky na jiných pracovištích (předměty Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika, Management). Ze 48 uvedených vyučujících
je pouze 6 s pracovním poměrem k VŠMIE (z nich pouze 1 v rozsahu plného úvazku). Takovým způsobem není možné zabezpečit skutečné vysokoškolské prostředí, jehož
součástí musí být tvůrčí i činnost pracoviště, do které se budou moci zapojovat studenti.
2) Vzhledem k tomu, že akreditace byla udělena na český program a obor a absolventi budou mít stejný diplom jako v sídle školy, není možné připustit tak výrazný odklon od
obsahu akreditovaného studijního oboru (a jeho předmětů), jak uvádí VŠMIE (Základy účetnictví nebo Veřejné finance apod.), který by respektoval slovenské podmínky –
v tomto případě by se jednalo o zcela jiný program.
3) Uváděné informační a technické vybavení pobočky VŠMIE (v objektu Kulturního domu Modra, ale i v Inštitutu vzdelávania veterinárních lekárov Košice) vzbuzuje pochybnosti,
zda je dostatečné. Není prokázáno zajištění odpovídající odborné literatury (povinné i doporučené, české i cizojazyčné), přístup k odborným periodikům nebo k elektronickým
databázím.
4) V případě uskutečňování studijního programu Ekonomika a management na pobočkách Modra a Košice za deklarovaných podmínek, bude AK vzhledem k závažným
nedostatkům navrhovat sankci podle § 85 odst. 2 zákona o vysokých školách.
b) kontrolní zpráva Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze
AK konstatovala nedostatky při uskutečňování bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ se studijním oborem „Management“ a požadovala jejich odstranění. AK na
svém zasedání v dubnu 2013 (zápis č. 2/2013) požadovala novou kontrolní zprávu, která by dostatečně zrcadlila změny v daném oboru.
Závěry: Z kontrolní zprávy vyplývá výrazné zlepšení koncepce studijního programu a jeho návrat k původnímu zaměření na management. Došlo také k výraznému zlepšení personálního
zabezpečení (přesunem odborníků z oboru v rámci VŠE). AK proto doporučuje i nadále věnovat pozornost personálnímu zabezpečení především vlastními pracovníky
a postupně si vychovat mladou generaci habilitovaných vyučujících. AK trvá na svém stanovisku k navrženému garantovi oboru a požaduje předložit zprávu o garanci
a personálním zabezpečení oboru Management zároveň se žádostí o reakreditaci SO Management v magisterském programu.
c) kontrolní zpráva Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze
AK požadovala na svém zasedání v dubnu 2012 (zápis č. 2/2012) předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení magisterského studijního oboru Logistika, technologie a
management dopravy, včetně publikační činnosti pracoviště z oblasti managementu dopravy.
Závěry: Z kontrolní zprávy vyplývá přesun pozornosti pracoviště do oblasti logistiky a dopravy, čemuž odpovídá i odborné zaměření pracoviště. AK upozorňuje na to, že pokud je v názvu
oboru „management“, je třeba mít na zřeteli standardy pro oblast aplikovaného managementu.

ad 11) novela zákona o vysokých školách
AK se zabývala novelou zákona o vysokých školách z pohledu zabezpečování kvality a akreditací. Podrobné připomínky zašle ministerstvu v rámci vnějšího připomínkového řízení. Za
hlavní problémy současného návrhu považuje:
1) Vznik soukromých vysokých škol jako prázdných schránek bez akreditovaného studijního programu je nepřípustný. Pokud by soukromé vysoké školy vznikaly jako prázdné
schránky a teprve v průběhu následujících dvou let žádaly o akreditaci studijního programu, představuje to výrazné riziko, že označení „vysoká škola“ bude zneužíváno pro
pořádání komerčních kurzů, tvorbu znaleckých posudků, zprostředkování zahraničních programů atd. Nové ustanovení, že NAA má vydávat stanovisko k žádosti o udělení státního
souhlasu, neřeší riziko vzniku soukromých vysokých škol jako prázdných schránek. Není jasné, co by mělo být předmětem posuzování ze strany NAA. Chybí důvody, na základě
kterých NAA vydá souhlasné / nesouhlasné stanovisko. Jestliže současná úprava je kritizována, že nedává efektivní nástroje jak zabránit vzniku mnoha nových soukromých
vysokých škol, nová úprava situaci prudce zhorší.
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2) U bakalářských programů je třeba vypustit výzkumný profil a zachovat pouze profil profesní a akademický. Vytvořit profil absolventa výzkumného bakaláře je fakticky nemožné,
navíc by to šlo zcela proti trendu třístupňového studia i základních kvalifikačních rámců.
3) Vymezení oblasti vzdělávání neposkytuje dostatečný hmotněprávní základ pro akreditaci. Oblast vzdělávání stále představuje vágní kategorii; je riziko, že její budoucí vymezení
nebude brát v úvahu přístup, který je ve vědě používán pro klasifikaci jednotlivých vědních oborů, kdy samostatná vědní oblast se vyznačuje jednotnou metodologií. Není zřejmý
rozdíl mezi studijními programy (což je zastřešující kategorie pro obory) a oblastmi vzdělávání (což má být zastřešující kategorie pro programy). Ustanovením zmocňujícím
k vydání samostatné vyhlášky se odkládá skutečné definování oblasti až na dobu po schválení zákona. Takový postup je nesprávný. Oblast vzdělávání bude klíčovou kategorií
v činnosti vysokých škol a jako taková by měla být už v okamžiku projednávání novely zákona pojmově a obsahově zcela vyjasněna (včetně vazby mezi členěním vysokých škol
na fakulty a akreditací).
4) Kategorie „mimořádných profesorů“ představuje nesystémový prvek. Zahraniční odborník se srovnatelným vědeckým výkonem může být už dnes jmenován profesorem podle
stávajícího systému, nebo jím vysoká škola může obsadit funkční místo profesora (pokud ho má zřízeno), aniž by měl hodnost profesor podle českého zákona. Odborníci z praxe
bez odpovídajícího vědeckého výkonu by zásadně profesory jmenováni být neměli. Kvalitě to neprospěje, riziko zneužívání je vysoké a argument v důvodové zprávě, že
„institucionální akreditace je prvkem regulace, který zamezí možné inflaci takových pracovních míst“, nijak nevysvětluje, proč by takovýto post měl být vůbec zřizován.
5) Nový model akreditací přinese výrazný nárůst byrokracie jak vysokým školám, tak státu. U vzdělávací činnosti má být současný již tak zatěžující dvoustupňový model (studijní
program – studijní obor) nahrazen modelem čtyřstupňovým (oblast vzdělávání – studijní program – studijní obor – profilace). Vysoké školy budou zatíženy novými
administrativními povinnostmi: v tvorbě vnitřních předpisů, ustanovování a činnosti nových orgánů, ve vztahu k akreditacím budou vysoké školy muset zpracovávat nejen dnešní
žádosti o akreditace studijních programů (minimálně pro potřeby vnitřní akreditace), ale současně žádosti o institucionální akreditaci, akreditaci oblastí vzdělávání, podklady pro
hodnocení (povinné vnější hodnocení v případě vysokých škol bez institucionální akreditace zpravidla jednou za pět let) a kontrolní zprávy. Nový státní úřad NAA bude na jednu
stranu neustále posuzovat stovky jednotlivých žádostí o akreditace studijních programů bez vazby na hodnocení, na druhé straně bude provádět institucionální akreditaci a
akreditaci oblastí (vzhledem k vágnosti obou nových typů akreditací zřejmě nelze určit jejich ani jejich administrativní náročnost ani skutečný přínos z hlediska zabezpečování
kvality).
6) Stále zůstává nejasná vazba mezi institucionální akreditací a akreditací oblastí. Z hlediska znění zákona existuje možnost, že škola získá institucionální akreditaci bez akreditace
oblasti. Institucionálně oddělený dvojí typ hodnocení v rámci NAA nedává smysl. Dvě sekce se dvěma uzavřenými seznamy odborníků, které budou pracovat v samostatných
skupinách, představuje neefektivní a administrativně náročnou strukturu. Nelze hodnotit nastavení řídicích a kontrolních procesů, aniž by se zároveň nehodnotilo, v jaké konkrétní
podobě probíhá vzdělávací a tvůrčí činnost a jaká je její kvalita. Paradoxně může dojít k tomu, že a) hodnotitelé institucionální akreditace se vůbec nepotkají s hodnotiteli oblasti
vzdělávání, b) NAA udělí vysoké škole institucionální akreditaci, aniž by udělila akreditaci oblasti vzdělávání. Tím vznikne vysoká škola s institucionální akreditací bez
akreditovaného obsahu (vytváření prázdných schránek).
7) Zvážit účelnost stanovování standardů prostřednictvím vyhlášky. Hodnocení kvality nelze redukovat na kontrolu plnění kvantitativních kritérií (principem posuzování kvality musí
být racionální úvaha hodnotitele). Pokud by došlo k tomu, že se hodnocení kvality omezí na kontrolu, zda standard stanovený orgánem, který navíc není kompetentní pro
hodnocení kvality a neponese za kvalitu primární odpovědnost, je splněn/nesplněn, dojde k tomu, že se systém vnějšího hodnocení a akreditací stane výhradně formální. V této
souvislosti AK upozorňuje, že zmocnění k vydání standardů formou vyhlášky je „bianco šek“, kterým se odkládá definování standardů (včetně výkladu, co se bude ve věcné rovině
rozumět pod pojmy institucionální akreditace a akreditace oblastí) až na dobu po schválení zákona. Takový postup je nesprávný a může ve svém důsledku vést k prudkému
zhoršení kvality.
8) Instanční posloupnost NAA – MŠMT v odvolacích řízeních je nevhodná; rušením a vracením rozhodnutí lze zdržovat přijetí adekvátních sankcí nebo vytvářet právně závazné
výklady pro rozhodování v prvním stupni. Odvolací procedury by měly být výhradně v rámci NAA.
9) Je nezbytné, aby se zákon zabýval postavením poboček zahraničních vysokých škol na území ČR, které jsou v současné době hlavním problémem ohrožujícím úroveň
vysokoškolské vzdělanosti v ČR a v některých případech můžou být zdrojem bezpečnostních rizik. Stát se nesmí zbavovat odpovědnosti za vzdělávání, které se odehrává na jeho
území (navíc většinou pro občany ČR), zvláště když jeho výstupy ve mnoha případech následně uznává jako rovnocenné s výstupy z českých vysokých škol. Z hlediska kvality
vysokoškolského vzdělání v ČR musí být řešení této otázky jednoznačnou prioritou.
Závěry: Tyto a další podrobnější připomínky předá AK v písemné podobě MŠMT do 23. 6.
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ad 12) změny ve složení pracovních skupin
stálé pracovní skupiny
Členství v pracovní skupině ukončuje
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (Právnická fakulta UK v Praze) – pracovní skupina pro právo a veřejnou správu

ad 13) různé
 uznatelnost zahraničních studijních programů
Uznání zahraničního vzdělání (tzv. nostrifikace) je možné jenom u těch studijních programů, které jsou součástí vzdělávacího systému cizího státu a které jsou uskutečňovány jako
vysokoškolské v souladu s právem příslušné země. U sporných žádostí o uznání by vysoké školy měly ověřovat, zda instituce, která diplom vydala, je skutečně zahraniční vysokou školou a
zda příslušný program je uskutečňován podle práva příslušné země. AK se v minulosti setkala s případem, kdy subjekt působící na území ČR pouze předstíral, že uskutečňuje zahraniční
vysokoškolské vzdělání a programy nebyly v cizí zemi akreditovány. AK upozorňuje rovněž na aktivity tzv. neuznávaných akreditačních agentur, které vysokým školám a dalším
subjektům poskytují za úplatu dobrozdání o kvalitě a akreditaci jejich programů. Tyto akreditace nejsou právně ani fakticky podložené. Pokud na jejich základě uskutečňuje subjekt studijní
programy, tyto programy nemohou být uznány jako vysokoškolské. Orientační neúplný seznam neuznávaných akreditačních agentur je k dispozici například na stránkách anglické
wikipedie: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unrecognized_higher_education_accreditation_organizations
 standardy pro posuzování studijních programů z oblasti aplikované informatiky
AK se zabývala stanovením požadavků na informatická témata v předmětech bakalářských a magisterských studijních programů/oborů aplikované informatiky a učitelství informatiky.
V předmětech bakalářského programu by měla být zahrnuta témata matematiky (numerické metody, algebra), algoritmizace a základy programování, operačních systémů, počítačových sítí
a bezpečnosti a architektury počítačů. Znalosti těchto témat musí být předpokladem pro přijetí ke studiu do magisterského programu (nemohou být obsaženy v magisterském studijním
plánu jako základ). Předměty magisterského programu musejí prokazatelně rozšiřovat kvalifikaci v obecných i oborově specifických informatických disciplínách.
Závěr: AK souhlasí s návrhem standardů, ke kterým bude přihlížet při posuzování příslušných studijních programů a jejich oborů. Standardy budou zveřejněny na webové stránce AK.
 nový informační systém pro správu žádostí o akreditaci
MŠMT připravuje novou softwarovou aplikaci pro správu žádostí o akreditaci. Cílem je zjednodušení a modernizace administrace akreditačního řízení. Aplikace by měla umožnit
kvalitnější zpracování dat v oblasti studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, administrativní podporu činnosti AK a zpracování a podání žádosti
o akreditaci v elektronické podobě. V průběhu letních měsíců se předpokládá technické testování aplikace ve spolupráci s některými vysokými školami, na podzim by měl být zahájen
zkušební provoz.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
 příští zasedání AK
Příští zasedání AK se bude konat 16. – 18. září 2013.
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