Zápis č. 03–15 ze zasedání Akreditační komise
15. – 17. června 2015, Milovy
Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr, Jindřich Petruška, Ctirad V. Pospíšil, Svatava Raková, Jan Roda,
František Sehnal, Lubomír Slavíček, Bohuslav Svoboda, Jiří Tůma, Ivan Uhlíř
Omluvení: Josef Arlt, Július Horváth, Françoise Mayer, Iva Stuchlíková
Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Petr Novák, Martina Vidláková – sekretariát AK
Hosté: Jiří Blažek, Petr Hořín, Tomáš Janík, Jan Uhlíř, Zdeněk Vintr, Yvetta Vrublová – PS AK; Jakub Fischer, Alena Štěrbová – RVŠ; Mikuláš Bek – ČKR
Při projednávání zprávy o hodnocení Policejní akademie České republiky v Praze byli přítomni Josef Salač, Ludmila Čírtková, Jan Bajura.

Program:
1. schválení programu jednání
2. akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
3. projednání zprávy o hodnocení Policejní akademie České republiky v Praze
4. projednání zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
5. zahájení nových hodnocení
6. změny ve složení pracovních skupin
7. různé
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ad 1) schválení programu jednání
AK schválila navržený program jednání.

ad 2) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
a) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů
legenda: akred. – udělení akreditace, rozšíř. – rozšíření akreditace, reakr. – prodloužení platnosti akreditace, omez. – omezení akreditace, zrušom. – žádost o zrušení omezení
akreditace, rigor. – žádost o oprávnění konat rigorózní zkoušky; P – forma studia prezenční, K – forma studia kombinovaná, D – forma studia distanční; ANO – AK souhlasí
s oprávněním konat rigorózní zkoušky; A 4 – AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N – AK nesouhlasí s akreditací
Státní a veřejné vysoké školy
Název SP

Žádost

Typ

Forma

Název SO

St. d.

Jazyk

Rig.

Stanovisko

Česká zemědělská univerzita v Praze –
Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů
A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Genové technologie a šlechtění

reakr.

NMgr.

P

2

Reprodukční biotechnologie

Česky

Genové technologie a šlechtění

reakr.

NMgr.

P

2

Šlechtění rostlin

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Genové technologie a šlechtění

reakr.

NMgr.

P

2

Šlechtění zvířat

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Péče o biosféru

reakr.

NMgr.

P

2

Odpady a jejich využití

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Péče o biosféru

reakr.

NMgr.

K, P

2

Udržitelný rozvoj biosféry

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Udržitelné využívání přírodních zdrojů

reakr.

Bc.

K, P

3

Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Česky

Veterinární sestra

akred.

Bc.

P

3

Veterinární sestra

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru je nedostatečné. Základní
předměty a některé preklinické předměty jsou
zajišťovány vyučujícími s vyššími
pedagogickými hodnostmi, avšak
neveterináři, případně veterináři aktivními v
jiném oboru, než ve kterém zajišťují studijní
předmět. Řadu profilujících předmětů
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zajišťují vyučující (byť v některých případech
zkušení univerzitní učitelé), jimž chybí
medicínsky zaměřené vzdělání a jejichž
vědecká aktivita se jen zčásti dotýká
medicínských aspektů daných disciplín, které
je potřebné v tomto typu výuky akcentovat.
Tyto skutečnosti nabývají na významu v
situaci, kdy klíčové veterinární předměty jsou
většinou garantovány pracovníky bez Ph.D.,
případně na úrovni Ph.D. s minimální
publikační a vědeckou aktivitou
v předmětech, které zajišťují (v některých
případech i bez předchozí zjevné zkušenosti
s oblastí těchto předmětů). Ve srovnání
s profilem absolventů středních veterinárních
škol není patrný univerzitní charakter tohoto
typu vzdělávání a s tím související rozdíl
v personálním zabezpečení studijního oboru.
Název studijního oboru neodpovídá
zakotvené terminologii v českém prostředí.
akred.

Bc.

K, P

3

Kynology

Anglicky

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

Landscape Engineering

reakr.

NMgr.

P

2

Landscape Planning

Anglicky

A8

Krajinné inženýrství

reakr.

NMgr.

P

2

Krajinné inženýrství

Česky

A8

Environmentální vědy

akred.

Bc.

K, P

3

Aplikovaná ekologie

Česky

A6

Environmentální vědy

akred.

NMgr.

P

2

Aplikovaná ekologie

Česky

A6

Krajinářství

reakr.

Bc.

P

3

Vodní hospodářství

Česky

A6

Landscape Engineering

reakr.

NMgr.

P

2

Land and Water Management

Anglicky

A8

Rozvoj venkova a zemědělství

akred.

NMgr.

P

2

Prostorové plánování

Česky

A8

Zootechnics
Česká zemědělská univerzita v Praze –
Fakulta životního prostředí
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Rozvoj venkova a zemědělství

akred.

Bc.

P

3

Územní plánování

Česky

A4

Zemědělské specializace

akred.

NMgr.

P

2

Krajinné a pozemkové úpravy

Česky

A8

Česká zemědělská univerzita v Praze –
Technická fakulta

Zemědělská specializace

reakr.

NMgr.

K, P

2

Obchod a podnikání s technikou

Česky

A 4 AK konstatuje v souladu s § 85 odst. 1
zákona o vysokých školách nedostatky
v zabezpečení kombinované formy studia a
požaduje jejich odstranění do 31.10.2015. V
předložených studijních oporách převažují
powerpointové prezentace, které svým
charakterem a zpracováním nemohou
nahradit studentům kombinované formy
studia účast na přímé výuce. AK požaduje
předložit v říjnu 2015 přepracované studijní
opory pro kombinovanou formu studia.

Zemědělská specializace

reakr.

Bc.

K, P

3

Obchod a podnikání s technikou

Česky

A 4 dtto

akred.

NMgr.

P

2

Industrial Design

Anglicky

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 1.3.2017).

Civil Engineering

reakr.

NMgr.

P

1

Advanced Masters in Structural Analysis
of Monuments and Historical
Constructions

Anglicky

A8

Geodesy and Cartography

reakr.

Dr.

K, P

4

Geodesy and Cartography

Anglicky

A8

Geodézie a kartografie

reakr.

Dr.

K, P

4

Geodézie a kartografie

Česky

A8

České vysoké učení technické v Praze –
Fakulta architektury
Design
České vysoké učení technické v Praze –
Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze –
Masarykův ústav vyšších studií
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Historie techniky

reakr.

Dr.

K, P

4

Historie techniky

Česky

A8

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích – Ekonomická fakulta
A 6 AK doporučuje aktualizovat studijní
literaturu (především u předmětů
Konkurenceschopnost a zaměstnanost
v Evropě a Geografické informační systémy
2) a zvážit koncepci jednosemestrálního
předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj,
který nemůže obsáhnout širokou
problematiku na dostatečně kvalitní úrovni.
AK dále doporučuje věnovat pozornost
vědeckovýzkumné činnosti související se
studijním oborem.
N Zdůvodnění: Skladba studijních předmětů
neodpovídá cílům studia a profilu absolventa.
Ve studijním plánu je velmi omezena
teoretická výuka ve prospěch jazykové výuky
a mezikulturní komunikace s důrazem na
praxi, což neodpovídá magisterské úrovni
studia. Rovněž je podhodnocena
problematika Evropské unie. Navrhovaný
garant studijního programu je publikačně
činný v problematice cestovního ruchu,
nikoliv v oblasti regionálních a evropských
projektů, a ve studijním oboru dle
předložených materiálů nezajišťuje žádný
studijní předmět.
A 8 AK požaduje předložit v říjnu 2015 ke
kontrole ucelenou sadu studijních opor a
v červnu 2017 kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení studijního oboru v rozsahu
formulářů C a G žádosti o akreditaci.
A 8 AK požaduje předložit v červnu 2017
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního oboru v rozsahu formulářů C a G
žádosti o akreditaci.

Strukturální politika EU a rozvoj venkova Česky

Ekonomika a management

reakr.

NMgr.

K, P

2

Regional and European Project
Management

akred.

NMgr.

P

2

Systémové inženýrství a informatika

reakr.

Bc.

K, P

3

Ekonomická informatika

Česky

Engineering and Informatics

akred.

Bc.

P

3

Economic Informatics

Anglicky

reakr.

NMgr.

P

2

Biologie ekosystémů

Česky

Anglicky

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích – Přírodovědecká fakulta

Biologie

5

Ano

A8

Biology

reakr.

NMgr.

P

2

Ecosystem Biology

Anglicky

Ano

A8

Ekologie a ochrana prostředí

akred.

Bc.

P

4

Ochrana a tvorba krajiny

Česky

N Zdůvodnění: Obsah a náročnost
studijního programu jsou obdobné jako u
jiných bakalářských studijních programů
zaměřených na ekologii a ochranu prostředí,
jejichž standardní doba studia je tři roky,
nevyžaduje proto rozložení průměrné studijní
zátěže do čtyř roků.

Elektrotechnika a informatika

reakr.

Bc.

K, P

3

Měřicí a výpočetní technika

Česky

A 4 AK požaduje předložit v říjnu 2015 ke
kontrole ucelenou sadu studijních opor.

Fyzika

reakr.

Bc.

P

3

Fyzika

Česky

A6

Fyzika

reakr.

Bc.

P

3

Fyzika pro vzdělávání

Česky

A6

Nursing

akred.

Dr.

P

4

Anglicky

A8

Nursing

reakr.

Bc.

P

3

Anglicky

A8

Ošetřovatelství

akred.

Dr.

K, P

4

Česky

A8

Ošetřovatelství

reakr.

Bc.

K, P

3

Všeobecná sestra

Česky

A8

Porodní asistence

reakr.

Bc.

K, P

3

Porodní asistentka

Česky

A8

Česky

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v rozsahu formulářů C a G žádosti o
akreditaci v dubnu 2017.

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích – Zdravotně sociální
fakulta

Nurse

Masarykova univerzita – Ekonomickosprávní fakulta
Hospodářská politika a správa

reakr.

NMgr.

P

2

Hospodářská politika (jednooborové)
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reakr.

NMgr.

K, P

2

Regionální rozvoj a správa
(jednooborové)

Česky

Sociální politika a sociální práce

akred.

NMgr.

K, P

2

Sociální politika a sociální práce
(jednooborové)

Česky

Ano

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Sociální politika a sociální práce

rigor.

NMgr.

K, P

2

Sociální práce

Česky

Ano

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. do 31.7.2017).

Sociální politika a sociální práce

rigor.

NMgr.

K, P

2

Veřejná politika a lidské zdroje

Česky

Ano

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. do 1.11.2017).

Filologie

reakr.

Bc.

P

3

Japanistika (dvouoborové)

Česky

A4

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Katalánský jazyk a literatura
(dvouoborové)

Česky

A4

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Katalánský jazyk a literatura
(jednooborové)

Česky

A4

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Severoamerická kulturní studia

Česky

reakr.

Bc.

K, P

3

Vinohradnictví a vinařství

Česky

A6

3

Jakost rostlinných a potravinových
zdrojů

Česky

A 6 AK požaduje předložit v červnu 2017
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního oboru v rozsahu formulářů C a G
žádosti o akreditaci.

2

Management organizací služeb sociální
práce

Česky

N Zdůvodnění: Navržený garant studijního
oboru již garantuje jiný studijní obor
Koordinace rehabilitace a dlouhodobé
zdravotně sociální péče. Z předložených

Hospodářská politika a správa

A 4 dtto

Masarykova univerzita – Fakulta
sociálních studií

Masarykova univerzita – Filozofická
fakulta

Ano

A4

Mendelova univerzita v Brně –
Zahradnická fakulta
Zahradnické inženýrství

Zahradnictví

reakr.

Bc.

P

Ostravská univerzita v Ostravě – Fakulta
sociálních studií
Sociální politika a sociální práce

reakr.

NMgr.

K, P

7

materiálů není zřejmé, zda se jedná o Joint
Degree program ve spolupráci s vysokými
školami pouze z Rakouska a Slovenska, či
zda na programu participují ještě další
partneři z Maďarska, Německa a Rumunska,
ke kterým ovšem nebyla dodána požadovaná
dokumentace. U partnerské školy
v Rakousku skončila akreditace dle
předložených materiálů již 31.7.2013.
V předložené žádosti nejsou u některých i
povinných předmětů uvedeni ve studijním
plánu (formuláři C) vyučující. Manažerské
předměty (Management organizací SSP,
Finanční management organizací služeb
sociální práce, Finance podniku, Základy
marketingu organizací sociální práce,
Sociální podnikání v OSSP) vyučuje jediný
vyučující, který k nim nepublikuje.
Ostravská univerzita v Ostravě –
Filozofická fakulta
Filologie

akred.

Dr.

K, P

4

Jazykovědná a literárněvědná
srovnávací slavistika

Česky

Humanitní studia

rozšíř.

Bc.

P

3

Pracovník v neziskovém sektoru

Česky

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství českého jazyka a literatury pro
střední školy

Česky
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A4
N Zdůvodnění: Navrhovaný garant studijního
oboru nemá publikační ani tvůrčí činnost
vztahující se k oboru. Skladba a obsah
předmětů neodpovídají názvu oboru a pouze
částečně profilu absolventů. Do studijního
plánu je zařazen velký počet rozmanitých
předmětů, nicméně předmět ve vztahu k
názvu oboru je pouze jediný (Metody práce s
lidskými zdroji) a jeho vyučující k němu
nepublikuje. Předmět zabývající se
problematikou dobrovolnictví do studijního
plánu zařazen není. Studenti tak nemohou
být připraveni na vykonání SZZk v daném
rozsahu a ani dosáhnout deklarovaných cílů
studia.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit vztah předkládané žádosti
ke kvalifikaci učitelů druhého stupně
základních škol a posílit výuku oborové
didaktiky, a to jak z hlediska časového a
kreditového, tak z hlediska personálního
zabezpečení.

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje posílit oborově didaktickou složku
učitelské přípravy a posílit reflexi
pedagogických praxí. AK dále vyžaduje
vyjasnit personální zajištění didaktiky jazyka
a praxí – výuku zajišťuje pracovník s Ph.D. s
nízkým počtem výstupů v oblasti didaktiky
francouzského jazyka.
A 4 AK doporučuje personálně posílit
oborově didaktickou a praktickou složku
učitelské přípravy.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje posílit oborově didaktickou složku
učitelské přípravy a upravit obsah Didaktiky
polského jazyka, která je orientovaná pouze
na metodiku. AK dále požaduje posílit reflexi
pedagogických praxí a provázanost obsahů i
procesů výuky s didaktikou polského jazyka.
AK dále požaduje vyjasnit personální
zajištění oborově didaktické složky studijního
oboru, včetně pedagogických praxí
(současný vyučující nepublikuje v oblasti
didaktiky).
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje posílit oborově didaktickou složku
učitelské přípravy a upravit obsah Didaktiky
španělského jazyka, která je výrazně
metodicky orientována. AK dále požaduje
posílit reflexi pedagogických praxí. AK dále
požaduje vyjasnit personální zabezpečení
oborově didaktické složky i praxe (současný
vyučující nepublikuje v oblasti didaktiky).
A 4 AK doporučuje posílit výuku oborové
didaktiky (a to nejen rozsahem, ale i
personálním zajištěním pracovníkem
minimálně s vědeckou hodností) a zaměřit
témata závěrečných prací také na oblast
didaktiky základů společenských věd.

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství francouzského jazyka a
literatury pro střední školy

Česky

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství německého jazyka a literatury
pro střední školy

Česky

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství polského jazyka a literatury pro
Česky
střední školy

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství španělského jazyka a literatury
Česky
pro střední školy

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství základů společenských věd
pro střední školy

Česky

Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

K, P

4

Didaktika českého jazyka a literatury

Česky

A4

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Informační a komunikační technologie
se zaměřením na vzdělávání

Česky

A8

Ostravská univerzita v Ostravě –
Pedagogická fakulta

9

rozšíř.

NMgr.

P

2

Učitelství informačních a komunikačních
Česky
technologií pro 2. stupeň základních škol

reakr.

Bc.

P

3

Investiční poradenství

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Veřejná správa

reakr.

NMgr.

K, P

2

Bezpečnostní management ve veřejné
správě

Česky

A do 31.3.2022

Veřejná správa

reakr.

Bc.

K, P

3

Bezpečnostní management ve veřejné
správě

Česky

A do 31.3.2022

reakr.

NMgr.

K

2

Tvůrčí fotografie

Česky

A8

reakr.

Mgr.

P

5

Matematická analýza

Česky

Učitelství pro základní školy

Ano

A8

Ostravská univerzita v Ostravě –
Přírodovědecká fakulta
Aplikovaná matematika
Policejní akademie České republiky v
Praze – Fakulta bezpečnostního
managementu

Slezská univerzita v Opavě – Filozofickopřírodovědecká fakulta v Opavě
Filmové, televizní a fotografické umění a
nová média
Slezská univerzita v Opavě –
Matematický ústav Slezské univerzity
Matematika

Ano

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Technická univerzita v Liberci –
Ekonomická fakulta

Systémové inženýrství a informatika

reakr.

NMgr.

P

2

Manažerská informatika

Česky

A 4 AK požaduje předložit v červnu 2017
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního oboru a posílení informatických
předmětů v rozsahu formulářů C, D a G
žádosti o akreditaci.

reakr.

Bc.

K, P

3

Informatika a logistika

Česky

A8

Technická univerzita v Liberci – Fakulta
mechatroniky, informatiky a
mezioborových studií
Elektrotechnika a informatika
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Univerzita Hradec Králové

Sociální politika a sociální práce

reakr.

Bc.

K, P

3

Sociální práce

Česky

A 4 AK konstatuje závažné nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru
a navrhuje v souladu s § 85 odst. 2 písm. a)
zákona o vysokých školách omezení
akreditace. Zdůvodnění: Studijní program
není v rozporu s § 70 odst. 5 zákona o
vysokých školách garantován docentem či
profesorem.

Univerzita Hradec Králové – Fakulta
informatiky a managementu

Ekonomika a management

akred.

NMgr.

K, P

2

Podniková ekonomika a management

Česky

N Zdůvodnění: Profil absolventa není
vyjádřen v obsahu profilujících předmětů
(převažuje matematicko-statistický a
informatický obsah předmětů, daný mimo jiné
i vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště
a publikačními výstupy pedagogů). Některé
předměty jsou zabezpečovány vyučujícími,
kteří v oblasti těchto předmětů nepublikují
(např. Strategický management a Řízení
lidských zdrojů II). Navrhovaný garant
studijního oboru nemá odpovídající
publikační činnost v předmětech, které
zajišťuje. Nebyly zpřístupněny opory pro
kombinované studium, uvedené odkazy jsou
buď nefunkční, nebo u nich nelze použít
uvedené heslo.

reakr.

Bc.

P

3

Německý jazyk se zaměřením na
vzdělávání

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Česky

N Zdůvodnění: Pracoviště není řešitelem
žádného externího výzkumného projektu
z oblasti Finanční a pojistné matematiky, což
je v souladu se standardy AK podmínka pro
udělení akreditace magisterského studijního
programu.

Univerzita Hradec Králové –
Pedagogická fakulta

Specializace v pedagogice
Univerzita Hradec Králové –
Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná matematika

akred.

NMgr.

P

2

Finanční a pojistná matematika
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Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem – Fakulta výrobních
technologií a managementu

Stroje a zařízení

akred.

Bc.

K, P

3

Stavba strojů

Česky

N Zdůvodnění: Trvají důvody zamítnutí
předchozí žádosti z r. 2014. Nedošlo ke
zlepšení personálního složení ve studijním
oboru Stavby strojů, avizované kariérní růsty
nejsou doloženy. Oborově příslušná katedra
strojů a mechaniky má pouze jediného
kmenového pracovníka habilitovaného v
oboru. Ostatní pracovníci nezakládají
perspektivu rozvoje oboru z důvodu věku
a/nebo jde o externisty. U kmenových
pracovníků UJEP pak na katedře strojů a
mechaniky trvá stav kumulace počtu a
odborné šíře garantovaných předmětů.

reakr.

NMgr.

P

2

Dějepis (dvouoborové)

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem – Filozofická fakulta
Učitelství pro základní školy
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta

Specializace v pedagogice

rozšíř.

NMgr.

K, P

2

Pedagogika předškolního věku

Česky

Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

K, P

4

Didaktika primární přírodovědy

Česky
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N Zdůvodnění: Zajištění pedagogických
praxí je nedostatečné (vyučující nemá
publikační činnost v oboru, nemá zkušenosti
s didaktikou předškolního věku). V rámci
pedagogických praxí je nedostatečná práce
se studentem (reflexe, sebereflexe,
studentské portfolio atd.) Na pracovišti není
řešen žádný externí výzkumný projekt
z oblasti pedagogiky předškolního věku, což
je v souladu se standardy AK předpokladem
pro akreditaci magisterského studijního
programu.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení a publikační
činnosti v rozsahu formulářů C a G žádosti o
akreditaci v červnu 2017. AK doporučuje
zvážit větší kontakt studentů s pedagogickou
praxí. AK navrhuje změnit název oboru na
„Didaktika primárního přírodovědného
vzdělávání“.

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Výtvarná výchova se zaměřením na
digitální média

Česky

N Zdůvodnění: Skladba studijních předmětů
neodpovídá specializaci v pedagogice.
Případná volba umělecké specializace
neumožní uplatnění absolventů v
pedagogické oblasti, protože v nabídce
povinných předmětů nejsou dostatečně
zastoupeny předměty pedagogické a
výchovné.

Univerzita Karlova v Praze – Fakulta
humanitních studií

Mediální a komunikační studia

reakr.

NMgr.

P

2

Elektronická kultura a sémiotika

Česky

A 4 AK doporučuje věnovat pozornost
potenciálně vysoké výukové zátěži některých
vyučujících s Ph.D., která by mohla být
překážkou jejich intenzivní přípravy na
habilitační řízení.

reakr.

Bc.

K

3

Mediální studia

Česky

A8

Univerzita Karlova v Praze – Fakulta
sociálních věd
Mediální a komunikační studia

reakr.

Bc.

P

3

Žurnalistika

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zvýšit počet povinných předmětů,
které jsou zajišťovány vyučujícím s titulem
docent či profesor.

Čeština v komunikaci neslyšících

reakr.

Bc.

P

3

Čeština v komunikaci neslyšících
(dvouoborové)

Česky

A6

Čeština v komunikaci neslyšících

reakr.

Bc.

P

3

Čeština v komunikaci neslyšících
(jednooborové)

Česky

A6

Filologie

reakr.

Bc.

P

3

Italianistika (dvouoborové)

Česky

A6

Filologie

reakr.

Bc.

P

3

Italianistika (jednooborové)

Česky

A6

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Koreanistika (dvouoborová)

Česky

Ano

A6

Filologie

reakr.

NMgr.

P

2

Koreanistika (jednooborová)

Česky

Ano

A6

Mediální a komunikační studia
Univerzita Karlova v Praze – Filozofická
fakulta
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Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Latinský jazyk a literatura

Česky

A 6 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
kariérním růstu vyučujících v červnu 2019.

Historické vědy

rozšíř.

NMgr.

P

2

Archivnictví a pomocné vědy historické
(dvouoborové)

Česky

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru Archivnictví a pomocné vědy historické
(jednooborové), tj. do 31.7.2019.

Historické vědy

reakr.

Bc.

P

3

Etnologie se specializací vietnamistika
(jednooborové)

Česky

A4

Historické vědy

reakr.

NMgr.

K

2

Historie (jednooborové)

Česky

Historické vědy

reakr.

Bc.

K

3

Historie (jednooborové)

Česky

Historické vědy

reakr.

NMgr.

P

2

Pravěká a raně středověká archeologie
(dvouoborové)

Česky

Historické vědy

reakr.

Bc.

P

3

Pravěká a raně středověká archeologie
(jednooborové)

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Ano

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Ano

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Informační studia a knihovnictví

rozšíř.

NMgr.

P

2

Studia nových médií (dvouoborové)

Česky

Ano

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v rozsahu formulářů C a G žádosti o
akreditaci v červnu 2017.

Informační studia a knihovnictví

reakr.

NMgr.

P

2

Studia nových médií (jednooborové)

Česky

Ano

A 4 dtto

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

rozšíř.

Bc.

P

3

Estetika (dvouoborové)

Česky

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru Estetika (jednooborové) tj. do
30.6.2018.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

rozšíř.

Bc.

P

3

Filmová studia (dvouoborové)

Česky

A8

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

rozšíř.

NMgr.

P

2

Filmová studia (dvouoborové)

Česky

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

reakr.

Bc.

P

3

Filmová studia (jednoborové)

Česky

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

reakr.

NMgr.

P

2

Filmová studia (jednooborové)

Česky

Ano

A8

Pedagogika

reakr.

Mgr.

P

5

Pedagogika (dvouoborové)

Česky

Ano

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
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Ano

A8

A8

Pedagogika

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

reakr.

Mgr.

K, P

5

Pedagogika (jednooborové)

Česky

reakr.

Bc.

P

3

Praktická geobiologie

Česky

A8

Ano

Univerzita Karlova v Praze –
Přírodovědecká fakulta
Geologie

Chemie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Chemie a fyzika materiálů

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit skladbu studijních předmětů
tak, aby bylo možné dosáhnout
deklarovaných cílů studia a profilu
absolventa, znovu promyslet návaznost
jednotlivých předmětů a rozpracovat jejich
anotace. AK dále požaduje doplnit do
studijního plánu problematiku dalších
materiálů (např. kovy, keramika) a
rozpracovat problematiku makromolekulární
chemie. AK požaduje odlišit témata
bakalářských a diplomových prací.

Chemie

rozšíř.

Bc.

P

3

Chemie a fyzika materiálů

Česky

dtto

Chemistry

rozšíř.

NMgr.

P

2

Chemistry and Physics of Materials

Anglicky

dtto

Chemistry

rozšíř.

Bc.

P

3

Chemistry and Physics of Materials

Anglicky

dtto

Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Automatizované systémy velení a řízení

Česky

A6

Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Bojová a speciální vozidla

Česky

A6

Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Komunikační a informační systémy

Česky

A6

Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Letecká a raketová technika

Česky

A6

Univerzita obrany – Fakulta vojenských
technologií
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Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Letecké elektrotechnické systémy

Česky

A6

Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Letový provoz

Česky

A6

Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Radiolokace

Česky

A6

Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Vojenská geografie a meteorologie

Česky

A6

Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Vojenská chemie

Česky

A6

Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Zbraně a munice

Česky

A6

Vojenské technologie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Ženijní technologie

Česky

A6

Univerzita Palackého v Olomouci –
Cyrilometodějská teologická fakulta

reakr.

Bc.

K, P

3

Sociální pedagogika

Česky

A 6 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v rozsahu formulářů C a G žádosti o
akreditaci v červnu 2017.

Filologie

rozšíř.

Dr.

K, P

4

Anglický jazyk

Česky

A4

Filologie

rozšíř.

Dr.

K, P

4

Jazyky a kultura Číny a Japonska

Česky

A4

Filologie

reakr.

Dr.

K, P

4

Románské literatury

Česky

A8

reakr.

NMgr.

K, P

2

Řízení volnočasových aktivit

Česky

Pedagogika
Univerzita Palackého v Olomouci –
Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci –
Pedagogická fakulta
Vychovatelství
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Ano

A do 31.12.2021

Education

reakr.

NMgr.

P

2

Leisure Time Activities Counselling and
Management

Anglicky

Ano

A do 31.12.2021

Pedagogika

reakr.

NMgr.

K

2

Předškolní pedagogika

Česky

Ano

A do 31.12.2021. AK požaduje rozpracovat
studijní opory pro kombinovanou formu studia
a předložit ucelenou sadu studijních opor ke
kontrole v červnu 2017.

Education

reakr.

NMgr.

K

2

Pre-primary Education

Anglicky

Ano

A do 31.12.2021. dtto

Pedagogika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Předškolní pedagogika

Česky

Ano

A do 31.12.2021

Education

rozšíř.

NMgr.

P

2

Pre-primary Education

Anglicky

Ano

A do 31.12.2021

Ekologie a ochrana prostředí

reakr.

Bc.

K, P

3

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

Česky

Filologie

reakr.

Bc.

P

3

Němčina se zaměřením na aplikovanou
ekonomii

Česky

Učitelství pro základní školy

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň
základních škol

Česky
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A do 31.12.2021
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit personální zabezpečení
studijních předmětů Mikroekonomie, Finance
1 a Finance 2, u kterých nemá jejich vyučující
relevantní publikační činnost. AK dále
požaduje vyjasnit situaci garanta studijního
oboru, který působí polovičním úvazkem na
univerzitě v Berlíně, přičemž na Pedagogické
fakultě v Olomouci učí 11 předmětů a jeho
odborné zaměření (literární a kulturní)
neodpovídá zaměření oboru. AK dále
požaduje rozšířit SZZk o písemnou část
reflektující specializaci oboru a upřesnit
témata obhájených prací. AK dále požaduje
vymezit cílovou jazykovou kompetenci a
popsat systém rozdělení kreditů ve filologické
a ekonomické části.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zpřístupnit studijní opory pro
kombinovanou formu studia a vyjasnit rozdíly
mezi prezenční a kombinovanou formu
výuky. AK dále požaduje zařadit do studijního
plánu problematiku současného českého
jazyka a teorie komunikace. AK doporučuje
věnovat pozornost posílení vědecké činnosti
z oblasti relevantních oborových i
didaktických disciplín.

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zpřístupnit studijní opory pro
kombinovanou formu a doplnit údaje o
personálním zabezpečení po vypsaném
výběrovém řízení. AK dále požaduje vyjasnit
situaci garanta, který působí polovičním
úvazkem na univerzitě v Mnichově a
v Olomouci zajišťuje 8 předmětů
v bakalářském a 8 v navazujícím
magisterském studiu, a to v prezenční
i kombinované formě.
A do 31.12.2021. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o publikační a výzkumné
činnosti vyučujících v červnu 2017. AK
požaduje spolu s kontrolní zprávou předložit
ke kontrole ucelenou sadu studijních opor.

Učitelství pro základní školy

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství německého jazyka pro 2.
stupeň základních škol

Česky

Učitelství pro základní školy

reakr.

Mgr.

K, P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Česky

Ano

Učitelství pro základní školy

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství přírodopisu a environmentální
výchovy pro 2. stupeň základních škol

Česky

Ano

A do 31.12.2021

Lower Secondary School Teacher Training

akred.

NMgr.

P

2

Lower Secondary School Teacher
Training in Biology and Environmental
Education

Anglicky

Ano

A do 31.12.2021

Učitelství pro základní školy

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství anglického jazyka pro 2.
stupeň základních škol

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zpřístupnit studijní opory pro
kombinovanou formu a doplnit údaje o
personálním zabezpečení po vypsaném
výběrovém řízení.

Lower Secondary School Teacher Training

akred.

NMgr.

K, P

2

Lower Secondary School Teacher
Training in English Language

Anglicky

dtto

Česky

Ano

A do 31.12.2021. AK požaduje rozpracovat
studijní opory pro kombinovanou formu studia
a předložit ucelenou sadu studijních opor ke
kontrole v červnu 2017.

Učitelství pro základní školy

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2.
stupeň základních škol

Lower Secondary School Teacher Training

akred.

NMgr.

P

2

Lower Secondary School Teacher
Training in Health Education

Anglicky

Ano

A do 31.12.2021. dtto

Učitelství pro základní školy

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství matematiky pro 2. stupeň
základních škol

Česky

Ano

A do 31.12.2021. dtto

Lower Secondary School Teacher Training

akred.

NMgr.

P

2

Lower Secondary School Teacher
Training in Mathematics

Anglicky

Ano

A do 31.12.2021. dtto

3

Pedagogika se zaměřením na veřejnou
správu

Pedagogika

reakr.

Bc.

K, P
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Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit důkladnější analýzu
dosavadního studia, včetně uplatnění
absolventů, z níž by bylo možné vyvodit

adekvátnost navrhovaných změn ve studijním
plánu. AK rovněž požaduje zdůvodnit
množství povinných předmětů ve
všeobecném základu studia i v profilaci na
veřejnou správu, popřípadě počet těchto
povinných předmětů zrevidovat. AK dále
doporučuje zvážit šíři profilu absolventa
bakalářského studia opět v návaznosti na
uplatnění dosavadních absolventů. AK
doporučuje zvážit větší zapojení garanta
oboru do výuky (nad rámec samostatné
výuky jednoho předmětu a garantování
praxí).
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit důkladnější analýzu
dosavadního studia, včetně uplatnění
absolventů, z níž by bylo možné vyvodit
adekvátnost navrhovaných změn ve studijním
plánu. AK dále požaduje formulovat
konkrétnější témata diplomových prací.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit legislativní zakotvení
studijního oboru, a to i ve vztahu
k standardům AK. AK dále doporučuje zvážit
sloučení některých předmětů do větších celků
a předejít tomu, aby student musel
absolvovat neúměrně vysoký počet
předmětů.

Pedagogika

reakr.

NMgr.

K, P

2

Pedagogika se zaměřením na veřejnou
správu

Česky

Speciální pedagogika

reakr.

Bc.

K, P

3

Speciální pedagogika pro 2. stupeň
základních škol a pro střední školy

Česky

Special Education

rozšíř.

Bc.

K, P

3

Lower Secondary School Teacher
Training in Special Needs Education

Anglicky

dtto

Speciální pedagogika

reakr.

NMgr.

K, P

2

Speciální pedagogika pro 2. stupeň
základních škol a pro střední školy

Česky

dtto

Special Education

rozšíř.

NMgr.

K, P

2

Lower Secondary School Teacher
Training in Special Needs Education

Anglicky

dtto

Speciální pedagogika

reakr.

Bc.

K, P

3

Speciální pedagogika předškolního věku Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit název studijního oboru
v souladu se standardy AK pro speciální
pedagogiku na Speciální pedagogika
předškolního věku – učitelství pro mateřské
školy.

Special Education

rozšíř.

Bc.

K, P

3

Preschool Special Needs Education
Teaching

dtto
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Anglicky

Speciaľnaja pedagogika

akred.

Bc.

K, P

3

Speciaľnaja pedagogika doškolnovo
vózrasta

Rusky

dtto

Speciální pedagogika

reakr.

NMgr.

K, P

2

Speciální pedagogika

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit název studijního oboru na
Speciální pedagogika – poradenství tak, aby
odpovídal standardům AK pro studijní
program Speciální pedagogika.

Special Education

rozšíř.

NMgr.

K, P

2

Special Needs Education

Anglicky

dtto

Speciaľnaja pedagogika

reakr.

NMgr.

P

2

Speciaľnaja pedagogika

Rusky

dtto

Speciaľnaja pedagogika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Speciaľnaja pedagogika

Rusky

dtto

Speciální pedagogika

reakr.

Bc.

P

3

Speciální pedagogika

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit název studijního oboru na
Speciální pedagogika – intervence tak, aby
odpovídal standardům AK pro studijní
program Speciální pedagogika.

Speciální pedagogika

rozšíř.

Bc.

K

3

Speciální pedagogika

Česky

dtto

Special Education

rozšíř.

Bc.

K, P

3

Special Needs Education

Anglicky

dtto

Speciaľnaja pedagogika

akred.

Bc.

K, P

3

Speciaľnaja pedagogika

Rusky

dtto

Česky

A do 31.12.2015. AK požaduje zúžit profil
absolventa vzhledem k tomu, že absolvent
není kvalifikován pro výkon poradenství ve
speciálně pedagogických centrech, a zvážit
uskutečňování zaměření na dramaterapii
pomocí specializace v jiných již
akreditovaných studijních oborech
z programu Speciální pedagogika. AK
upozorňuje, že studijní obor Speciální
pedagogika – dramaterapie nemá oporu ve
standardech AK pro program Speciální
pedagogika. AK dále doporučuje zvážit
sloučení některých předmětů do větších celků
a předejít tomu, aby student musel
absolvovat neúměrně vysoký počet předmětů
(cca 20 v prvních dvou letech studia).

Speciální pedagogika

reakr.

Bc.

P

3

Speciální pedagogika – dramaterapie
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Special Education

rozšíř.

Bc.

P

3

Special Needs Education – Drama
Therapy

Speciaľnaja pedagogika

akred.

Bc.

P

3

Speciaľnaja pedagogika – dramatěrapija Rusky

dtto

Anglicky

dtto

Speciální pedagogika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Speciální pedagogika – dramaterapie

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upřesnit uplatnění absolventa
studijního oboru v poradenských institucích.
AK upozorňuje, že studijní obor Speciální
pedagogika – dramaterapie nemá oporu ve
standardech AK pro program Speciální
pedagogika a doporučuje zvážit
uskutečňování zaměření na dramaterapii
pomocí specializace v jiných již
akreditovaných studijních oborech
z programu Speciální pedagogika. AK dále
doporučuje zvážit sloučení některých
předmětů do větších celků a předejít tomu,
aby student musel absolvovat neúměrně
vysoký počet předmětů (cca 20).

Special Education

rozšíř.

NMgr.

P

2

Special Needs Education – Drama
Therapy

Anglicky

dtto

Speciaľnaja pedagogika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Speciaľnaja pedagogika – dramatěrapija Rusky

dtto

Speciální pedagogika

rozšíř.

Bc.

K

3

Speciální pedagogika pro výchovné
pracovníky

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit profil absolventa tak, aby
bylo zřejmé, že absolvent není kvalifikován
pro výkon poradenské činnosti v rámci
speciálně pedagogických center. AK dále
požaduje upravit název studijního oboru
v souladu se standardy AK pro speciální
pedagogiku na Speciální pedagogikavychovatelství.

Speciální pedagogika

reakr.

Bc.

P

3

Speciální pedagogika pro výchovné
pracovníky

Česky

dtto

Special Education

rozšíř.

Bc.

K, P

3

Special Needs Education for Afterschool Educators

Anglicky

dtto

Speciaľnaja pedagogika

akred.

Bc.

K, P

3

Speciaľnaja pedagogika dlja
vaspitátělnych rabótnikov

Rusky

dtto
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Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit profil absolventa tak, aby
bylo zřejmé, že absolvent není kvalifikován
pro výkon poradenské činnosti v rámci
speciálně pedagogických center.
Projednávání je přerušeno do doby, než
budou vyjasněny případné změny v české
verzi oboru a to, zda a jak se promítnou do
pojetí oboru v anglickém jazyce.

Speciální pedagogika

reakr.

Mgr.

K, P

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a
Česky
speciální pedagogika

Special Education

akred.

Mgr.

K, P

5

Primary School Teacher Training in
Special Needs Education

Anglicky

Speciální pedagogika

reakr.

Mgr.

P

5

Logopedie

Česky

Ano

A do 31.12.2021

Special Education

akred.

Mgr.

P

5

Speech and Language Therapy

Anglicky

Ano

A do 31.12.2021

Speciální pedagogika

reakr.

Bc.

K, P

3

Speciálně pedagogická andragogika

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit profil absolventa tak, aby
bylo zřejmé, že absolvent není kvalifikován
pro výkon poradenské činnosti v rámci
speciálně pedagogických center. AK dále
požaduje upravit název studijního oboru
v souladu se standardy AK pro speciální
pedagogiku na Speciální pedagogikaandragogika.

Special Education

rozšíř.

Bc.

K, P

3

Special Needs Education Andragogy

Anglicky

dtto

Speciaľnaja pedagogika

akred.

Bc.

K, P

3

Speciaľnopegagogičeskaja andragogika

Rusky

dtto

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zpřístupnit studijní opory pro
kombinovanou formu a doplnit údaje o
personálním zabezpečení po vypsaném
výběrovém řízení s nástupem v září 2015.

Anglicky

dtto

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doložit publikační aktivity v
klíčových oblastech gramatiky a stylistiky a
vyjasnit personální zabezpečení profilujících
lingvistických disciplín vyučujícími
s odpovídající publikační činností v daných
oborech. AK požaduje zpřístupnit studijní
opory pro kombinovanou formu studia.

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

K, P

3

Anglický jazyk se zaměřením na
vzdělávání

Specialization in Education

akred.

Bc.

K, P

3

English Language in Education

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

K, P

3

Český jazyk a literatura se zaměřením
na vzdělávání
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Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

P

3

Environmentální výchova se zaměřením
na vzdělávání

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

P

3

Hudební kultura se zaměřením na
vzdělávání

Specialization in Education

akred.

Bc.

P

3

Music Culture in Education

Česky

A do 31.12.2021

Česky

A do 31.12.2021. AK požaduje aktualizovat
témata SZZk z dějin hudby, zejména zařadit
problematiku druhé poloviny 20. století a
rovněž současnosti.

Anglicky

A do 31.12.2021. dtto
Projednání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit studijní plán či název
studijního oboru tak, aby byly ve vzájemném
souladu – název studijního oboru nereflektuje
technické a technologické zaměření
některých předmětů. AK dále požaduje
doplnit studijní opory a odlišit prezenční a
kombinovanou formu studia.
A do 31.12.2021. AK požaduje rozpracovat
studijní opory pro kombinovanou formu studia
a předložit ucelenou sadu studijních opor ke
kontrole v červnu 2017.

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

K, P

3

Informační výchova se zaměřením na
vzdělávání

Česky

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

K, P

3

Matematika se zaměřením na
vzdělávání

Česky

Specialization in Education

akred.

Bc.

P

3

Mathematics in Education

Anglicky

A do 31.12.2021. dtto

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

K, P

3

Německý jazyk se zaměřením na
vzdělávání

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zpřístupnit studijní opory pro
kombinovanou formu a doplnit údaje o
personálním zabezpečení po vypsaném
výběrovém řízení s nástupem v září 2015.
AK dále požaduje vyjasnit situaci garanta,
který působí polovičním úvazkem na
univerzitě v Mnichově a v Olomouci zajišťuje
8 předmětů v bakalářském a 8 v navazujícím
magisterském studiu, a to v prezenční
i kombinované formě.

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

K, P

3

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Česky

A do 31.12.2021

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

P

3

Společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání

Česky

A do 31.12.2021

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit studijní plán tak, aby došlo
k posílení oborových předmětů, a to na úkor
předimenzované pedagogicko-psychologické
části. AK dále požaduje vyjasnit překrývání

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

K

3

Učitelství praktického vyučování a
odborného výcviku
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zejména některých pedagogickopsychologických předmětů v bakalářském
studiu s totožnými předměty v magisterském
oboru Učitelství odborných předmětů pro
zdravotnické školy (např. u předmětů Obecná
pedagogika; Základy psychologie;
Pedagogické psychologie I, II).
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit kompetence prezentované
v profilu absolventa ve vztahu s realizovanou
pregraduální přípravou. AK požaduje doplnit
studijní opory pro kombinovanou formu
studia.

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

K, P

3

Učitelství pro mateřské školy

Česky

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

K, P

3

Výchova ke zdraví se zaměřením na
vzdělávání

Česky

A do 31.12.2021

Specialization in Education

akred.

Bc.

P

3

Health Education

Anglicky

A do 31.12.2021

Česky

A do 31.12.2021. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního oboru v rozsahu formulářů C a G
žádosti o akreditaci v červnu 2019.

Česky

A do 31.12.2021. dtto

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

P

3

Výtvarná tvorba se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové)

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

P

3

Výtvarná tvorba se zaměřením na
vzdělávání (jednooborové)

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

K, P

3

Základy technických věd a informačních
technologií pro vzdělávání

Česky

Specializace v pedagogice

akred.

Dr.

K, P

4

Didaktika informatiky

Česky

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství hudební výchovy pro střední
školy a 2. stupeň základní škol

Česky
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Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit název studijního oboru, či
posílit zastoupení informatických předmětů
tak, aby studijní plán odpovídal názvu
studijního oboru. AK požaduje zpřístupnit
studijní opory pro kombinované studium.
N Zdůvodnění: Studijní plán je nevyvážený z
pohledu zastoupení pedagogických a
informatických předmětů, ve studijním plánu
dále chybí předmět zaměřený na metodologii
informaticko-didaktického výzkumu. Názvy
některých studijních předmětů neodpovídají
jejich deklarovanému obsahu. AK
upozorňuje, že personální zabezpečení
z oblasti informatiky je z dlouhodobé
perspektivy slabé.
Ano

A do 31.12.2021

Upper Secondary School Teacher Training

akred.

NMgr.

P

2

Upper and Lower Secondary School
Teacher Training in Music Education

Anglicky

Ano

A do 31.12.2021
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit profil absolventa, či upravit
studijní plán tak, aby byl s profilem
absolventa v souladu (nedostatečně je
pokryta problematika oborové psychologie a
pedagogiky, absolvent nemůže být připraven
pro výuku pedagogiky a psychologie, jak se
uvádí v profilu absolventa). AK dále požaduje
odstranit případné překrývání předmětů
s bakalářskými studijními obory, a to jak
předmětů pedagogicko-psychologické
přípravy, tak také oborových předmětů, které
se do značné míry překrývají s předměty
z bakalářských studijních oborů Všeobecná
sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický
záchranář. Odborné předměty z oblasti
ošetřovatelství a medicíny (Anatomie,
Fyziologie) nejsou dostatečně obsahově
pokryty a jsou podhodnoceny z hlediska
hodinové dotace. AK dále požaduje vyjasnit
publikační a výzkumnou činnost vyučujících
zajišťujících oborové předměty z oblasti
ošetřovatelství, výchovy a výchovy ke zdraví
a vedení diplomového semináře.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zpřístupnit studijní opory pro
kombinovanou formu studia a odlišit
prezenční a kombinovanou formu studia. AK
doporučuje věnovat pozornost projektům a
výzkumné činnosti v oblasti didaktiky IT a
aplikace IT do vzdělávání.

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství odborných předmětů pro
zdravotnické školy

Česky

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství technické a informační
výchovy pro střední školy a 2. stupeň
základních škol

Česky

Upper Secondary School Teacher Training

akred.

NMgr.

P

2

Upper and Lower Secondary School
Teacher Training in Technical and
Informational Education

Anglicky

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství výtvarné výchovy pro střední
školy a 2. stupeň základních škol
(dvouoborové)

Česky

Ano

A do 31.12.2021. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o personálním zabezpečení
studijního oboru v rozsahu formulářů C a G
žádosti o akreditaci v červnu 2019.

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

P

2

Česky

Ano

A do 31.12.2021. dtto

Upper Secondary School Teacher Training

akred.

NMgr.

P

2

Anglicky

Ano

A do 31.12.2021. dtto

Učitelství výtvarné výchovy pro střední
školy a základní umělecké školy
(jednooborové)
Upper Secondary School and Primary
Art School Teacher Training in Visual
Arts
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Projednávání žádosti je přerušeno. AK
projedná žádost v souvislosti s projednávání
žádosti v českém jazyce.

Učitelství pro střední školy

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství základů společenských věd a
občanské výchovy pro střední školy a 2.
stupeň základních škol

Česky

Vychovatelství

reakr.

Bc.

K, P

3

Vychovatelství

Česky

A do 31.12.2021

N Zdůvodnění: Navrhovaný studijní obor je
oborem ryze právním, čemuž odpovídá
složení předmětů, předměty státní závěrečné
zkoušky i navrhovaná témata diplomových
prací. Fakticky tak jde o studijní obor „Právo“,
který ovšem není komplexní, ale zahrnuje
pouze dva obory práva, a to „Evropské právo“
a „Mezinárodní právo (veřejné)“. Lze tak mít
důvodné pochybnosti, že absolventi
navrhovaného oboru získají vzdělání v oboru
„Právo“ a mohli by mít přístup k regulovaným
právnickým profesím (advokát, soudce atd.),
ačkoliv by neměli komplexní vzdělání ve
všech stěžejních oborech práva.

Ano

A do 31.12.2021

Univerzita Palackého v Olomouci –
Právnická fakulta

akred.

NMgr.

P

2

International and European Law

Česky

Aplikovaná matematika

reakr.

NMgr.

P

2

Aplikace matematiky v ekonomii

Česky

Biochemistry

rozšíř.

NMgr.

P

2

Biotechnology and Genetic Engineering

Anglicky

Biologie

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství biologie pro střední školy

Česky

International and European Law

Univerzita Palackého v Olomouci –
Přírodovědecká fakulta

Informatika

reakr.

Dr.

K, P

4

Česky

Informatika
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Ano

A4
A na dobu platnosti akreditace studijního
programu v českém jazyce (tj. do 31.7.2017).

Ano

A6
A 4 AK konstatuje v souladu s § 85 odst. 1
zákona o vysokých školách nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. I přes doplnění materiálů
povinně volitelné předměty Algoritmy,
Kapitoly z diskrétní matematiky, Kapitoly z
formálních jazyků a automatů, Matematická
logika nadále neodpovídají úrovni
doktorského studia. Není přesně vymezen
obsah a rozsah SZZk. AK upozorňuje, že
personální zabezpečení studijního oboru
nezajišťuje dlouhodobou perspektivu rozvoje

oboru, v oboru působí pouze dva školitelé s
vědeckou prací a ohlasy na mezinárodní
úrovni. AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o odstranění uvedených nedostatků
v červnu 2016.
Computer Science

reakr.

Dr.

K, P

4

Computer Science

Česky

A 4 dtto

Ekologie a ochrana prostředí

reakr.

Bc.

P

3

Biologie a environmentální výchova

Česky

A6

Ekologie a ochrana prostředí

reakr.

Bc.

P

3

Biologie a ochrana životního prostředí

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Ekologie a ochrana prostředí

reakr.

NMgr.

P

2

Ochrana a tvorba životního prostředí

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Ekologie a ochrana prostředí

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství biologie a environmentální
výchovy pro střední školy

Česky

A 6 AK doporučuje zařadit předmět Didaktika
biologie mezi povinné předměty a vyjasnit
koncepce pedagogické praxe z biologie a
environmentální výchovy (náplň, rozsah). AK
požaduje předložit kontrolní zprávu v rozsahu
formuláře C žádosti o akreditace o
provedených úpravách studijního plánu a
koncepce praxí v červnu 2016.

Ekologie a ochrana prostředí

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství biologie a ochrana životního
prostředí pro střední školy

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Fyzika

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství fyziky pro střední školy

Česky

Ano

A6

Geografie

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství geografie pro střední školy

Česky

Ano

A 6 AK doporučuje zaměřit pojetí
diplomových prací tak, aby více zohledňovaly
kontext celé oborové didaktiky a nezůstávaly
jen u metodik. AK dále doporučuje upravit
nevyvážené zastoupení témat, které jsou
předmětem tzv. didaktické analýzy u SZZk ve
zkušebního předmětu Didaktika geografie.

Geologie

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství geologie a ochrany životního
prostředí pro střední školy

Česky

Ano

A 6 dtto

Chemie

reakr.

NMgr.

P

2

Chemie životního prostředí

Česky

Chemie

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství chemie pro střední školy

Česky
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A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
Ano

A 6 AK doporučuje upravit obsah
chemických předmětů dle zaměření
studijního oboru na učitelství pro střední školy

a předložit kontrolní zprávu o provedených
úpravách v rozsahu formulářů C a D žádosti
o akreditaci v červnu 2017.
Informatika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Aplikovaná informatika

Česky

A6

Informatika

reakr.

NMgr.

P

2

Informatika

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit studijní plán a případně
profil absolventa tak, aby umožňoval
uplatnění absolventa v deklarovaných
profesích. Současný studijní plán je příliš
široce koncipován a neumožňuje studentům
získat hlubší znalosti konkrétní problematiky
(např. deklarované kompetence ve vývoji
softwarových systémů nejsou podepřeny
žádným studijním předmětem, který by
umožňoval tyto kompetence dosáhnout). AK
dále požaduje vyjasnit personální
zabezpečení studijního oboru, u studijních
předmětů jsou uváděni garanti předmětů,
nikoliv přednášející a cvičící.

Informatika

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství informatiky pro střední školy

Česky

A6

Informatika

reakr.

NMgr.

P

2

Učitelství výpočetní techniky pro střední
školy

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Matematika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství deskriptivní geometrie

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit údaje o požadavcích na
vstupní matematické znalosti uchazečů a
informace o charakteru pedagogických praxí.

Matematika

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství deskriptivní geometrie pro
střední školy

Česky

dtto
A 6 AK doporučuje zúžit obsah předmětu
Didaktika matematiky a v červnu 2017
předložit kontrolní zprávu o předmětech,
jejichž náplní je problematika didaktiky
matematiky, v rozsahu formulářů C a D
žádosti o akreditaci.

Matematika

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství matematiky pro střední školy

Česky

Matematika

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství matematiky pro střední školy
(jednooborové)

Česky

A 6 dtto

Physics

akred.

NMgr.

P

2

Nanotechnology

Anglicky

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2020).

28

Ano

Univerzita Pardubice – Fakulta
filozofická

Filologie

akred.

NMgr.

P

2

Anglická filologie

Česky

A 4 AK doporučuje věnovat pozornost
publikační činnosti vyučujících, aktualizovat
studijní literaturu a specifikovat obsah a
rozsah SZZk. AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o provedených úpravách (v rozsahu
formulářů C a D žádosti o akreditaci) a
publikační činnosti vyučujících v červnu 2017.

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Německý jazyk pro odbornou praxi
(dvouoborové)

Česky

A4

Filologie

reakr.

Bc.

P

3

Slavistická studia zemí Evropské unie
(dvouoborové)

Česky

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
publikační činnosti a kvalifikačním růstu
vyučujících v červnu 2017. AK upozorňuje na
nutné řešení perspektivy garance studijního
oboru.

reakr.

Bc.

P

3

Zdravotní laborant

Česky

A8

2

Restaurování a konzervace nástěnné
malby, sochařských děl a povrchů
architektury

Česky

A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v rozsahu formulářů C a G žádosti o
akreditaci v červnu 2019.

2

Restaurování a konzervace uměleckých
a umělecko-řemeslných děl na
papírových, textilních a souvisejících
podložkách

Česky

A 8 dtto

Univerzita Pardubice – Fakulta
chemicko-technologická
Speciální chemicko-biologické obory
Univerzita Pardubice – Fakulta
restaurování
Výtvarná umění

Výtvarná umění

reakr.

rozšíř.

NMgr.

NMgr.

P

P

Univerzita Pardubice – Fakulta
zdravotnických studií

Ošetřovatelství

reakr.

NMgr.

P

2

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Česky

Ošetřovatelství

rozšíř.

NMgr.

K

2

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Česky
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A 6 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
publikační činnosti a personálním
zabezpečení studijního oboru v rozsahu
formulářů C a G žádosti o akreditaci v červnu
2017.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zpřístupnit studijní opory pro
kombinovanou formu studia. Odkaz uvedený
v předloženém materiálu není zcela funkční a

neumožňuje kontrolu kvality těchto opor.

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

NMgr.

K

2

Perioperační péče v gynekologii a
porodnictví

Česky

Specializace ve zdravotnictví

reakr.

NMgr.

P

2

Perioperační péče v gynekologii a
porodnictví

Česky

Ošetřovatelství

rozšíř.

NMgr.

K

2

Ošetřovatelství ve vybraných klinických
oborech (se zaměřením na onkologii)

Česky

dtto
A 6 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
publikační činnosti a personálním
zabezpečení studijního oboru v rozsahu
formulářů C a G žádosti o akreditaci v červnu
2017.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit obsahy předmětů tak, aby
odpovídaly magisterské úrovni studia. AK
dále požaduje zpřístupnit studijní opory pro
kombinovanou formu studia. Odkaz uvedený
v předloženém materiálu není zcela funkční a
neumožňuje kontrolu kvality těchto opor. AK
požaduje dále doplnit údaje o výzkumné
činnosti pracoviště související s oblastí
onkologie a paliativní péče a o odborné a
publikační činnosti vyučujících, včetně
garanta studijního oboru, k jimi zajišťovaným
předmětům. AK dále požaduje vyjasnit vztah
odborné činnosti garanta studijního oboru
k oblasti onkologie.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně –
Fakulta aplikované informatiky
rozšíř.

NMgr.

K

2

Počítačové a komunikační systémy

Česky

N Zdůvodnění: Předložené studijní opory pro
kombinovanou formu studia nesplňují nároky
pro tvorbu studijní opor a nemohou nahradit
studentům přímou účast na přednáškách.

Computational Sciences

akred.

NMgr.

P

2

Computational Sciences

Anglicky

A4

Computational Sciences

akred.

Dr.

K, P

4

Computational Sciences

Anglicky

A4

Výpočetní vědy

akred.

NMgr.

P

2

Výpočetní vědy

Česky

A4

Inženýrská informatika
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava

30

Výpočetní vědy

akred.

Dr.

K, P

4

Výpočetní vědy

Česky

A4

Civil Engineering

rozšíř.

Dr.

K, P

4

Municipal Engineering and Construction

Anglicky

A4

Stavební inženýrství

rozšíř.

Dr.

K, P

4

Městské inženýrství a stavitelství

Česky

A4

Stavební inženýrství

reakr.

Dr.

K, P

3

Městské inženýrství a stavitelství

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava – Fakulta stavební

Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava – Fakulta strojní

Strojní inženýrství

rozšíř.

NMgr.

K, P

2

Průmyslové inženýrství

Česky

N Zdůvodnění: Název studijního programu a
oboru neodpovídají skladbě studijních
předmětů. Studijní plán je orientován
převážně ekonomickým směrem. Personální
zabezpečení ekonomických předmětů je
nedostatečné, vyučující těchto předmětů jsou
odborně a publikačně činní v oblasti strojního
inženýrství, nikoliv ekonomie.

Technologie letecké dopravy

reakr.

Bc.

P

3

Technologie letecké dopravy

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Technologie letecké dopravy

reakr.

Bc.

P

3

Technologie provozu letecké techniky

Česky

A8

Technologie letecké dopravy

reakr.

Bc.

P

3

Technologie údržby letecké techniky

Česky

A8

reakr.

Dr.

K, P

3

Informatika

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Vysoká škola ekonomická v Praze –
Fakulta informatiky a statistiky
Aplikovaná informatika
Vysoká škola ekonomická v Praze –
Fakulta podnikohospodářská
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reakr.

NMgr.

D

2

Podniková ekonomika a management

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Economics and Economic Administration

reakr.

Dr.

K, P

3

Economic and Political History of the
20th Century

Anglicky

A8

Economics and Economic Administration

reakr.

Dr.

K, P

3

Hospodářské a politické dějiny 20. století Česky

A8

Regionalistika a veřejná správa

A 4 AK požaduje ke dni 1. 9. 2016 předložit
následující aktuální informace, které budou
validní pro akademický rok 2016/17: a)
studijní plán rozsahu formuláře C žádosti o
akreditaci obsahující jména všech
přednášejících a cvičících s označením
„přednášející“, „cvičící“, b) aktuální formuláře
G žádosti o akreditaci všech vyučujících ve
studijním oboru, c) charakteristiky všech
studijních předmětů ve formě formulářů D
žádosti akreditaci.

Ekonomika a management
Vysoká škola ekonomická v Praze –
Národohospodářská fakulta

Ekonomie a hospodářská správa

rozšíř.

NMgr.

P

2

Česky

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

akred.

Bc.

P

3

Elektrotechnika a informatika

rozšíř.

Bc.

K

3

Aplikovaná informatika

Česky

Specializace ve zdravotnictví

akred.

NMgr.

K

2

Komunitní péče v porodní asistenci

Česky

A4

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit organizaci kombinované
formy studia, redukovat kontaktní část výuky
(u některých předmětů má být dle
předloženého materiálu až desetihodinová
kontaktní část studia). Rovněž předpokládané

Zdravotně sociální péče

rozšíř.

Bc.

K

3

Česky

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru je nedostatečné, profilující
předměty jsou z převážné části
zabezpečovány vyučujícími, kteří působí na
vysoké škole pouze na dohodu či na pracovní
úvazek v rozsahu nižšího úvazku, přičemž
mají plné úvazky na jiných vysokých školách.
Navrhovaný garant studijního oboru má plný
pracovní úvazek na jiné vysoké škole.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
1.11.2019).

Zdravotně sociální pracovník
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nároky na samostudium studenta jsou
vysoké. Celková kontaktní výuka i čas
věnovaný samostudiu je nadměrný a
neodpovídá reálným požadavkům na
studenty v kombinované formě. AK dále
požaduje vyjasnit publikační činnost garanta
vztahující se ke studijnímu oboru.
Vysoká škola technická a ekonomická v
Českých Budějovicích
Civil Engineering

akred.

Bc.

P

4

Building Construction

Anglicky

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 1.11.2019).

Economics and Management

akred.

Bc.

P

3

Business Administration

Anglicky

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2016).

Ekonomika i menedžment

akred.

Bc.

P

3

Ekonomika predprijatija

Rusky

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2016).

Stavitelství

akred.

NMgr.

K, P

Konstrukce staveb

Česky

A4

Transport Technology and Communications akred.

NMgr.

P

2

Logistics Technologies

Anglicky

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.3.2018).

reakr.

NMgr.

P

2

Expertní inženýrství v dopravě

Česky

A4

Aplikované vědy a informatika

reakr.

NMgr.

K, P

2

Matematické inženýrství

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Geomatika

reakr.

NMgr.

K

3

Geomatika

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Inženýrská informatika

reakr.

Bc.

P

3

Inteligentní komunikace člověk-stroj

Česky

A8

Inženýrská informatika

reakr.

NMgr.

K, P

2

Počítačová grafika a výpočetní systémy

Česky

A do 31.10.2019. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

1,5

Vysoké učení technické v Brně
Soudní inženýrství
Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta
aplikovaných věd
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Inženýrská informatika

reakr.

Bc.

P

3

Počítačové řízení strojů a procesů

Česky

A8

Inženýrská informatika

reakr.

Bc.

P

3

Systémy pro identifikaci, bezpečnost a
komunikaci

Česky

A8

Matematika

reakr.

Bc.

K, P

3

Matematika a finanční studia

Česky

A8

Mathematics

reakr.

Bc.

K, P

3

Mathematics for Business Studies

Anglicky

A8

Matematika

reakr.

NMgr.

K, P

2

Učitelství matematiky pro střední školy

Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit personální zabezpečení
výuky disciplín pedagogicko-psychologického
bloku habilitovanými pracovníky (nevyučují,
přestože jsou ve spise jako vyučující uvedeni
– například u didaktiky matematiky, naopak
skutečný vyučující oborově didaktických
předmětů v žádosti uveden není). AK dále
požaduje předložit údaje o tvůrčí činnosti
pracovníků katedry pedagogiky a psychologie
a uvést garanta pedagogicko-psychologické
části učitelské přípravy. AK dále požaduje
zařadit Pedagogiku a psychologii do SZZk
jako samostatný předmět s adekvátní garancí
příslušnými pracovišti (místo stávajícího
předmětu Teorie vyučování), a zařadit do
studijního plánu, pedagogických praxí i SZZk
problematiku věnovanou výuce matematiky
na ZŠ. AK dále požaduje doplnit studijní
literaturu u pedagogicko-psychologických
předmětů, přehled kompetencí absolventů z
oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky
matematiky a vyjasnit, jak bude pracoviště v
budoucnu podporovat výzkum v didaktice
matematiky.

reakr.

Bc.

P

3

Informační management

Česky

A8

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta
ekonomická
Systémové inženýrství a informatika
Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta
pedagogická
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Specializace v pedagogice

reakr.

Dr.

K, P

3

Teorie vzdělávání v bohemistice

A 4 AK v souladu s § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách konstatuje nedostatky
v související vědecko-výzkumné činnosti
a personálním zabezpečení studijního oboru
a požaduje jejich odstranění. Pracoviště stále
nevykazuje přesvědčivou vědeckovýzkumnou činnost podpořenou výzkumnými
granty. Studentské granty jsou ryze oborové.
Vyučující pedagogických a psychologických
předmětů nepublikují v oblastech, ve kterých
mají přednášet. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění uvedených
nedostatků v červnu 2016. AK dále
doporučuje vyprofilovat metodologické
předměty směrem k výzkumu v didaktice
českého jazyka a literatury.

Česky

Soukromé vysoké školy
Název SP

Žádost

Typ

Forma

Název SO

St. d.

Jazyk

Rig.

Stanovisko

AKADEMIE STING, o.p.s.

Ekonomika a management

reakr.

Bc.

K, P

3

Organizace a řízení malých a středních
firem

Česky

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v rozsahu formulářů C a G žádosti o
akreditaci v červnu 2016.

Česky

A 4 AK konstatuje v souladu s § 85 odst. 2
písm. a) zákona o vysokých školách závažné
nedostatky při uskutečňování studijního
oboru a navrhuje omezení akreditace.
Zdůvodnění: Deklarovaný profil absolventa
nemá dostatečnou oporu ve skladbě
studijních předmětů. Nejsou v odpovídající
míře zastoupeny předměty z oblasti
informatiky, komunikace a dále např. předmět
Podnikání. Personální zabezpečení studijního
oboru je nedostatečné. Publikační činnost
garanta se pouze hraničně vztahuje
k vyučovaným předmětům. Řada profilujících
předmětů není zabezpečena vyučujícími
s odpovídající publikační činností k těmto
předmětům (např. předměty Podniková
ekonomika, Management, Strategické řízení

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Ekonomika a management

reakr.

Bc.

K, P

3

Podniková ekonomika a management
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firmy, Řízení lidských zdrojů ad.) nebo
vyučujícími působícími na vysoké škole na
plný pracovní úvazek (např. předměty
Mikroekonomie, Makroekonomie,
Manažerské účetnictví ad.)
Newton College, a.s.

Economics and Management

akred.

Bc.

K, P

3

Global Business and Management

Anglicky

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 31.12.2016).

Rašínova vysoká škola, s. r. o.

Ekonomika a insolvence

akred.

Bc.

P

3

Krizový management

Česky

Ekonomika a management

akred.

Bc.

P

3

Řízení zdravotnických a sociálních
služeb

Česky

36

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru je nedostatečné. Někteří
vyučující nemají odpovídající publikace
k předmětům, které mají zajišťovat (např. u
předmětů Úvod do řízení jakosti, Projektové
řízení, Personální management ad.)
Vyučované předměty uvedené v G listech
jednotlivých vyučujících v řadě případů
nejsou v souladu se studijním plánem
ve formuláři C (např. u předmětů
Mikroekonomie, Finanční gramotnost, Osobní
bankroty, Finance podniku, Řízení podniku
v krizi ad.), někteří vyučující, jejichž G list je
součástí žádosti, podle studijního plánu ve
studijním oboru vůbec nevyučují (např.
vyučující předmětů Řízení podniku v krizi,
Úvod do řízení jakosti ad.) Někteří vyučující
působí i na dalších institucích v celkovém
rozsahu dvou a více úvazků. Jedná se o
vyučující předmětu Personální management
a vyučujícího, který má podle přiloženého G
listu vyučovat předmět Úvod do řízení jakosti.
V souladu se standardy AK vyučující, jehož
celkový úvazek přesahuje 1,75, nemůže být
do personálního zabezpečení započítán.
N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru je nedostatečné. Ani jeden
z uvedených garantů nevykazuje dostatečnou
publikační činnost z oblasti řízení
zdravotnických a sociálních služeb.
Publikační činnost se u některých vyučujících
odborně nevztahuje k předmětům, které mají
zajišťovat (např. u předmětů Projektové

řízení, Podniková ekonomika ad.) Vyučované
předměty uvedené v G listech jednotlivých
vyučujících v řadě případů nejsou v souladu
se studijním plánem ve formuláři C (např. u
předmětů Mikroekonomie, Makroekonomie,
Finanční řízení, Řízení lidských zdrojů ad.),
někteří vyučující, jejichž G list je součástí
žádosti, podle studijního plánu ve studijním
oboru vůbec nevyučují (např. vyučující
předmětů Úvod do řízení jakosti). Někteří
vyučující působí i na dalších institucích v
celkovém rozsahu dvou úvazků. V souladu se
standardy AK vyučující, jehož celkový úvazek
přesahuje 1,75, nemůže být do personálního
zabezpečení započítán. Jedná se o vyučující
předmětů Řízení lidských zdrojů, Mediace a
vyučující, kteří mají podle přiložených G listů
vyučovat předměty Úvod do řízení jakosti a
Sociologická propedeutika.
Soukromá vysoká škola ekonomických
studií, s.r.o.

Ekonomika a management

reakr.

Bc.

K, P

3

Management organizací

Česky

Ekonomika a management

reakr.

Bc.

K, P

3

Účetnictví

Česky
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A 4 AK konstatuje v souladu s § 85 odst. 1
zákona o vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru
a požaduje zjednání nápravy. Zdůvodnění:
Není plně dotvořeno jádro habilitovaných
vyučujících. Někteří vyučující povinných
předmětů mají významné úvazky na jiných
vysokých školách, vyučující profilových
předmětů Management a Základy
managementu má dva plné pracovní úvazky.
S ohledem na perspektivu rozvoje studijního
oboru nejsou v personálním zabezpečení
výrazně zastoupeni habilitovaní vyučující
mladšího a středního věku. Je nutné posílit
publikační činnost vyučujících zejména
profilujících předmětů k jimi vyučovaným
předmětům v publikacích vydávaných mimo
SVŠES a zahraničních recenzovaných
časopisech. AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o odstranění uvedených nedostatků
v červnu 2016.
A 4 AK konstatuje v souladu s § 85 odst. 1
zákona o vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru
a požaduje zjednání nápravy. Zdůvodnění:

Není plně dotvořeno jádro habilitovaných
vyučujících. Někteří vyučující povinných
předmětů mají významné úvazky na jiných
vysokých školách, vyučující předmětu
Základy managementu má dva plné pracovní
úvazky. S ohledem na perspektivu rozvoje
studijního oboru nejsou v personálním
zabezpečení výrazně zastoupeni habilitovaní
vyučující mladšího a středního věku. Je nutné
posílit publikační činnost vyučujících zejména
profilujících předmětů k jimi vyučovaným
předmětům v publikacích vydávaných mimo
SVŠES a zahraničních recenzovaných
časopisech. Garant studijního oboru v něm
vyučuje pouze diplomový seminář a
nevykazuje odpovídající publikační činnost
v oblasti účetnictví. AK požaduje předložit
kontrolní zprávu o odstranění uvedených
nedostatků v červnu 2016.
Vysoká škola aplikované psychologie,
s.r.o.

Humanitní studia

akred.

NMgr.

P

2

Aplikovaná psychologie a personální
management

38

Česky

N Zdůvodnění: Skladba předmětů
neodpovídá deklarovanému uplatnění
absolventů, profil absolventa je příliš široký.
Obor je koncipován jako nesourodé spojení
vybraných psychologických, personalistických
a manažerských předmětů, přičemž ani
psychologická část studijního oboru, ani
oblast personálního managementu není
dostatečně zajištěna studijními předměty
odpovídajícího zaměření. Ve studijním plánu
není zařazena žádná povinná praxe či stáž.
Klíčové předměty z oblasti personálního
managementu nejsou zabezpečeny
vyučujícími s odpovídající publikační činností
k těmto předmětům (např. předměty Právo
v personálním managementu, Interkulturální
management, Znalostní management ad.)
Personální zajištění výuky habilitovanými
kmenovými pracovníky je nedostatečné.
Výuku zajišťuje 6 habilitovaných vyučujících
s celkovým součtem 3,6 pracovního úvazku,
z toho jen jeden vyučující (garant) má plný
úvazek na této škole, ostatní habilitovaní
vyučující mají plný pracovní úvazek na jiných
pracovištích. Garant studijního oboru působí

většinu roku v zahraničí. Výzkumná činnost
vysoké školy neodpovídá požadavkům na
magisterské studium.
Vysoká škola ekonomie a managementu,
o.p.s.

reakr.

Bc.

K, P

3

Komunikace a lidské zdroje

Česky

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení v rozsahu
formulářů C a G žádosti o akreditaci v červnu
2016.

Aplikovaná informatika

akred.

NMgr.

K, P

2

Aplikovaná informatika

Česky

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení a proběhlých
habilitačních řízení v červnu 2016.

Aplikovaná informatika

akred.

Bc.

K, P

3

Aplikovaná informatika

Česky

A 4 dtto

Bezpečnostně právní studia

akred.

Bc.

K, P

3

Bezpečnostně právní studia

Česky

A4

Ekonomika a management

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Soukromoprávní studia

akred.

NMgr.

P

2

Soukromoprávní studia

Česky

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

K

3

Podnikání a management v obchodě a
službách

Česky

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním zabezpečení studijního oboru
v rozsahu formulářů C a G žádosti o
akreditaci v červnu 2016.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit žádost tak, aby mohla být
projednána na zářijovém zasedání.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Regionální rozvoj

akred.

NMgr.

K, P

2

Management rozvoje měst a regionů
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Česky

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje: 1) jednoznačně specifikovat, u
kterých výzkumných projektů je VŠRR jako
právnická osoba příjemcem, 2) vysvětlit jak
bude organizačně vyřešeno pedagogické
působení profesora, který současně působí i
v Bratislavě, 3) specifikovat, do jakých
vědeckých fulltextových databází má VŠRR
přístup, 4) doplnit ukázky studijních opor pro
kombinovanou formu studia v kvalitě, která
umožní studentům nahradit účast na přímé

výuce.

Vysoká škola sociálně správní, Institut
celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

Hospodářská politika a správa

reakr.

Bc.

K, P

3

Management v sociální sféře

Česky

Hospodářská politika a správa

reakr.

Bc.

K, P

3

Veřejná ekonomika a správa

Česky

40

A 4 AK konstatuje v souladu s § 85 odst. 1
zákona o vysokých školách nedostatky při
uskutečňování studijního oboru a požaduje
zjednání nápravy. Zdůvodnění: Skladba
studijních předmětů neodpovídá profilu
absolventa a charakteristice studijního oboru.
Některé povinné předměty nemají přímou
vazbu na profil absolventa a naopak mezi
nimi některá důležitá témata chybí. Značná
část vyučujících má pracovní úvazky i na
jiných pracovištích, není tak dotvořeno jádro
kmenových pracovníků, kteří by poskytovali
dlouhodobou perspektivu rozvoje studijního
oboru. Garant studijního oboru za posledních
5 let nevykazuje dostatečnou publikační
činnost v oboru zejména v impaktovaných či
recenzovaných časopisech a monografiích.
Je třeba také posílit publikační činnost
vyučujících k jimi vyučovaným předmětům o
publikace v domácích a zejména
v zahraničních recenzovaných časopisech.
AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstranění uvedených nedostatků v červnu
2016.
A 4 AK konstatuje v souladu s § 85 odst. 1
zákona o vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního oboru
a požaduje zjednání nápravy. Zdůvodnění:
Značná část vyučujících má pracovní úvazky
i na jiných pracovištích, není tak dotvořeno
jádro kmenových pracovníků, kteří by
poskytovali dlouhodobou perspektivu rozvoje
studijního oboru. Publikační činnost garanta
studijního oboru je třeba zaměřit více do
garantovaného oboru. Je nutné také posílit
publikační činnost vyučujících k
jimi vyučovaným předmětům o publikace
v domácích a zejména v zahraničních
recenzovaných časopisech. AK požaduje

předložit kontrolní zprávu o odstranění
uvedených nedostatků v červnu 2016.
Vyjádření AK ke stanoviskům vysokých škol
Název SP

Žádost

Typ

Forma

Název SO

St. d.

Jazyk

Rig.

Stanovisko

Newton College, a.s.

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

P

3

Management se zaměřením na
psychologii

Česky

A do 31.10.2015. Pouze na dostudování
stávajících studentů 3. ročníku. Odůvodnění:
Přestože některé argumenty Newton College
(NC) lze akceptovat (např. deklarované
naplnění všeobecných akreditačních
standardů na str. 14 Vyjádření, či některé
dílčí komentáře k publikační činnosti),
skutečnost, že stávající akreditační žádost
neopravňuje k názvu Management se
zaměřením na psychologii, přetrvává z
důvodů malého zastoupení skutečně
profilujících psychologických předmětů,
včetně jejich promítnutí do profilu absolventa
a v úhrnu malé psychologické profilace
vyučujících psychologických předmětů.
Obory aplikované psychologie nemají v ČR
dosud tradici a budování takových oborů
(podobně jako tomu bylo v zahraničí) by mělo
vycházet ze zapojení odborníků s širokou
primární psychologickou erudicí. AK
doporučuje zajistit možnost dostudování
studentů 1. a 2. ročníku v obdobném
studijním oboru, popř. zajistit studentům
možnost pokračovat ve studiu stejného či
obdobného studijního programu a oboru na
jiné vysoké škole.
AK současně požaduje, aby NC doložila, jak
jsou zabezpečeny studijní programy (po
stránce personální, informační a materiální)
na všech pracovištích vysoké školy.

omez.

Bc.

K, P

3

Management cestovního ruchu

Česky

AK trvá na svém návrhu na omezení
akreditace. Zdůvodnění: Z vyjádření vysoké
školy vyplývá, že vyučující profilujícího

Univerzita Jana Amose Komenského
Praha s.r.o.
Hospodářská politika a správa
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Hospodářská politika a správa

omez.

NMgr.

K, P

2

Management cestovního ruchu

Česky

předmětu byl přijat do pracovního poměru
v rozsahu 20 hodin týdně. Dále došlo
k navýšení počtu předmětů vyučovaných ve
studijním programu některými vyučujícími,
kteří mají na vysoké škole uzavřen pracovní
poměr, a byly doplněny ukázky studijních
opor pro kombinovanou formu studia.
Závažné nedostatky spočívající ve slabé
publikační činnosti vyučujících předmětů
zaměřených na cestovní ruch však
přetrvávají (výrazně převažují publikace
UJAK, či sborníky z konferencí). Přetrvává
také závažný nedostatek, že v některých
případech neodpovídá odbornost vyučujícího
vyučovaným předmětům (například nově
uvedená vyučující předmětu Mikroekonomie
v tomto předmětu nepublikuje). Kvalita
většiny předložených studijních opor je nízká
a nesplní své poslání, tj. nedokáže studentům
nahradit účast na přímé výuce.
AK trvá na svém návrhu na omezení
akreditace. Zdůvodnění: Projekty řešené
v rámci specifického výzkumu nelze
považovat za externí výzkumné projekty ve
smyslu standardů AK, neboť se jedná
výhradně o účelovou podporu na studentský
výzkum, který nevypovídá o kvalitě výzkumné
činnosti vysoké školy vyjádřené schopností
uspět ve vnější grantové soutěži. Výzkumný
projekt GAČR uvedený ve vyjádření vysoké
školy nemá žádný vztah k managementu
cestovního ruchu, a to ani v širších
souvislostech (týká se oblasti historických
věd). U uvedených zahraničních projektů jsou
příjemci jiné subjekty. Přijetí vyučujícího
profilujícího předmětu do pracovního poměru
v rozsahu 20 hodin týdně je pozitivní, avšak
neřeší skutečnost, že publikační činnost
vyučujících, zejména v profilových
předmětech, je neodpovídající.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta

Specializace v pedagogice

reakr.

Bc.

P

3

Výtvarná výchova (jednooborové)

42

Česky

AK trvá na svém stanovisku – neudělení
akreditace. Zdůvodnění: Profil studijního
programu a zaměření bakalářských prací
neodpovídá Specializaci v pedagogice. V
profilu absolventa chybí uplatnění absolventů

v pedagogické oblasti, na místo toho jsou
deklarovány možnosti uplatnění v různých
oblastech výtvarného umění a výtvarné
kultury. Mezi tématy bakalářských prací
převažují umělecké projekty nad projekty
výchovnými a vzdělávacími, což neodpovídá
zařazení do programu Specializace
v pedagogice.
Univerzita Karlova v Praze –
Přírodovědecká fakulta

Biologie

rigor.

NMgr.

P

2

Učitelství biologie pro střední školy
(dvouoborové)

Česky

Ano

Biologie

rigor.

NMgr.

P

2

Učitelství biologie pro střední školy
(jednooborové)

Česky

Ano

A na dobu platnosti akreditace navazujícího
magisterského studijního oboru Učitelství
biologie pro střední školy (dvouoborové), tj.
do 1.12.2016. AK požaduje spolu se žádostí
o prodloužení platnosti akreditace zpřístupnit
rigorózní práce řešené v rámci tohoto oboru.
A na dobu platnosti akreditace navazujícího
magisterského studijního oboru Učitelství
biologie pro střední školy (jednooborové), tj.
do 31.7.2017. AK požaduje spolu se žádostí
o prodloužení platnosti akreditace zpřístupnit
rigorózní práce řešené v rámci tohoto oboru.

Univerzita Palackého v Olomouci –
Fakulta zdravotnických věd

Ošetřovatelství

Omez.

Dr.

K, P

Česky

3
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AK trvá na svém návrhu na omezení
akreditace. Zdůvodnění: Vyjádření ke
stanovisku AK nereaguje na současný stav
nedostatečného personálního zajištění
habilitovanými pracovníky, kteří by vykazovali
výzkumnou činnost v ošetřovatelství.
Zmiňovaná docentka je sice habilitována
v oboru, ale působí na fakultě pouze
v rozsahu 9h/týdně. Předseda oborové rady a
garant doktorského studijního programu
publikuje v oboru neurologie, nikoli v oboru
ošetřovatelství. Ačkoliv AK souhlasí
s argumentem, že odtržení medicíny od
ošetřovatelství není účelné, nelze pro účely
akreditace doktorského programu absenci
odborné činnosti v ošetřovatelství nahrazovat
odbornou činností v jiné vědní disciplíně.
Pokud jde o řešené výzkumné projekty, ze
seznamu uvedeného vysokou školou
nevyplývá, že by fakulta byla příjemcem
externího výzkumného projektu souvisejícího
s ošetřovatelstvím.

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Právní specializace

omez.

Bc.

K, P

3

Sociálně právní činnost

Česky

Právní specializace

omez.

Bc.

K, P

3

Soudní a notářská administrativní
činnost

Česky

AK trvá na svém návrhu na omezení
akreditace. Zdůvodnění: Studijní obor není
stále garantován pracovníkem ve smyslu §
70 odst. 5 zákona o vysokých školách a
v souladu se standardy AK.
AK netrvá na omezení akreditace vzhledem
ke skutečnosti, že vysoká škola ustavila
garanta v souladu smyslu § 70 odst. 5
zákona o vysokých školách a 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;
Součást VŠ

Typ řízení

Název oboru

Zaměření oboru

Stanovisko

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

H, P

Dramatická umění

Teorie a kritika

Divadelní fakulta

H, P

Dramatická umění

Scénografie

Divadelní fakulta

H, P

Dramatická umění

Produkce

Divadelní fakulta

H, P

Dramatická umění

Dramatická výchova

Divadelní fakulta

H, P

Projednávání žádosti je přerušeno.
Z předložené žádosti není zřejmé, kteří
docenti a profesoři zabezpečují daný obor. AK
požaduje doplnit žádost o seznam docentů a
profesorů a jejich odborných životopisů. AK
dále požaduje žádost doplnit o přehled grantů
a dalších tvůrčích výstupů a aktivit za
poslední čtyři roky.
dtto
dtto

Scénografie alternativního a
loutkového divadla

Dramatická umění
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dtto
Projednávání žádosti je přerušeno.
Z předložené žádosti není zřejmé, kteří
docenti a profesoři zabezpečují daný obor. AK
požaduje doplnit žádost o seznam docentů a
profesorů a jejich odborných životopisů.

dtto

Divadelní fakulta

H, P

Dramatická umění

Režie činoherního divadla

Divadelní fakulta

Dramatická umění

Režie alternativního a
loutkového divadla

dtto

H, P

Divadelní fakulta

Dramatická umění

Herectví se zaměřením na
autorskou tvorbu a pedagogiku

dtto

H, P

Divadelní fakulta

H, P

Dramatická umění

Herectví činoherního divadla

Divadelní fakulta

Dramatická umění

Herectví alternativního a
loutkového divadla

dtto

H, P

H, P

Dramatická umění

Dramaturgie činoherního
divadla

dtto

Divadelní fakulta
Divadelní fakulta

Dramatická umění

Dramaturgie alternativního a
loutkového divadla

dtto

H, P

Technická fakulta

H, P

Technika a mechanizace zemědělství

A8

Technická fakulta

H, P

Technika a technologie zpracování
zemědělských materiálů a produktů

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Aplikovaná fyzika

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Aplikovaná matematika

A4

Fakulta elektrotechnická

H, P

Elektroenergetika

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Elektronika a lékařská technika

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Měřicí technika

A8

dtto

Česká zemědělská univerzita v Praze

České vysoké učení technické v Praze
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Fakulta elektrotechnická

H, P

Radioelektronika

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Technická kybernetika

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Telekomunikační technika

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Teoretická elektrotechnika

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Výpočetní technika a informatika

A8

H

Pedagogická psychologie

A4

H, P

Kinantropologie

A4

Filozofická fakulta

H

Andragogika

N Zdůvodnění: Za posledních 5 let nejsou
v doktorském studijním oboru Andragogika
žádní absolventi.

Filozofická fakulta

H, P

Česká literatura

A8

Filozofická fakulta

H, P

Český jazyk

A8

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny konkrétních literatur (germánské
literatury)

A8

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)

A8

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury)

A8

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Masarykova univerzita
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Filozofická fakulta

H, P

Dějiny umění

A8

Filozofická fakulta

H, P

Etnologie

A8

Filozofická fakulta

H, P

Filozofie

A8

Filozofická fakulta

H, P

Klasická filologie

A8

Filozofická fakulta

H

Klinická psychologie

A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o
personálním růstu pracoviště v červnu 2017.

Filozofická fakulta

P

Klinická psychologie

N Zdůvodnění: Obor není zajištěn
profesorem odpovídajícího odborného
zaměření v produktivním věku.

Filozofická fakulta

H, P

Lingvistika konkrétních jazyků (germánské
jazyky)

A8

Filozofická fakulta

H

Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky)

A4

Filozofická fakulta

H, P

Muzikologie

A8

Filozofická fakulta

H, P

Obecná a diachronní lingvistika

A8

Filozofická fakulta

H

Obecná psychologie

N Zdůvodnění: Obor není zajištěn dvěma
habilitovanými pracovníky, kteří mají za
posledních 5 let odpovídající publikační
činnost k oboru. Na pracovišti neprobíhá
výzkum zaměřený do oblasti obecné
psychologie.

Filozofická fakulta

H, P

Pedagogika

A8

Filozofická fakulta

H, P

Teorie a dějiny slovanských literatur (ruská
literatura)

A8

H, P

Gynekologie a porodnictví

A8

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
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Lékařská fakulta

H, P

Chirurgie

A8

Lékařská fakulta

H, P

Lékařská fyziologie

A8

Lékařská fakulta

H, P

Lékařská chemie a biochemie

A8

Lékařská fakulta

H, P

Lékařská imunologie

A8

Lékařská fakulta

H, P

Oftalmologie

A8

Lékařská fakulta

H, P

Pediatrie

A8

Lékařská fakulta

H, P

Radiologie

A8

Lékařská fakulta

H, P

Stomatologie

A8

Lékařská fakulta

H, P

Vnitřní lékařství

A8

Právnická fakulta

H

Dějiny státu a práva

A8

Právnická fakulta

H

Finanční právo a finanční vědy

A8

Právnická fakulta

H, P

Mezinárodní právo soukromé

A8

Právnická fakulta

H, P

Obchodní právo

A8

Právnická fakulta

H

Pracovní právo a sociální zabezpečení

A8

Právnická fakulta

H

Správní právo a právo životního prostředí

A8

Masarykova univerzita
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Právnická fakulta

H, P

Teorie práva

A8

Právnická fakulta

H, P

Trestní právo

A8

Právnická fakulta

H, P

Ústavní právo a státověda

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Analytická chemie

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Anorganická chemie

A 4 AK doporučuje ujasnit vědecké
směřování oboru a věnovat pozornost jeho
personálnímu zajištění.

Přírodovědecká fakulta

H, P

Biochemie

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Biomolekulární chemie

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Ekologie

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Ekotoxikologie

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Fyzická geografie

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Fyzika kondenzovaných látek

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Fyzika plazmatu

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Fyzikální chemie

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Fyziologie rostlin

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Fyziologie živočichů

A8

Masarykova univerzita

49

Přírodovědecká fakulta

H, P

Chemie životního prostředí

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum
Země

A4

Přírodovědecká fakulta

H, P

Matematika – algebra a teorie čísel

A8

Přírodovědecká fakulta

H

Matematika – aplikovaná matematika

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Matematika – geometrie

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Matematika – matematická analýza

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Molekulární biologie a genetika

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Organická chemie

A8

Přírodovědecká fakulta

H

Regionální geografie

A4

Přírodovědecká fakulta

H, P

Zoologie

A8

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

H, P

Ekonomika a management

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
projedná žádost v souvislosti s hodnocením
habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Mendelově univerzitě v Brně.

Provozně ekonomická fakulta

H, P

Manažerská informatika

dtto

Přírodovědecká fakulta

H

Environmentální geografie

A4

Přírodovědecká fakulta

H, P

Politická a kulturní geografie

A4

Ostravská univerzita v Ostravě
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Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní

H, P

Konstrukce strojů a zařízení

A8

Fakulta strojní

H, P

Technologie a materiály

A8

Fakulta strojní

H, P

Výrobní systémy a procesy

A8

1. lékařská fakulta

H, P

Gynekologie a porodnictví

A8

1. lékařská fakulta

H, P

Infekční nemoci

A8

1. lékařská fakulta

H, P

Lékařská biofyzika

A8

1. lékařská fakulta

H, P

Lékařská fyziologie

A8

1. lékařská fakulta

H, P

Lékařská chemie a biochemie

A8

1. lékařská fakulta

H, P

Neurologie

A8

1. lékařská fakulta

H, P

Ortopedie

A8

1. lékařská fakulta

P

Patologie

A8

1. lékařská fakulta

H, P

Pracovní lékařství

A8

1. lékařská fakulta

H, P

Radiologie

A8

1. lékařská fakulta

P

Stomatologie

A8

Univerzita Karlova v Praze
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Univerzita Karlova v Praze
2. lékařská fakulta

H, P

Gynekologie a porodnictví

A8

2. lékařská fakulta

H, P

Lékařská biologie

A8

2. lékařská fakulta

H, P

Lékařská genetika

A8

2. lékařská fakulta

H, P

Psychiatrie

A8

2. lékařská fakulta

H, P

Rehabilitace a tělovýchovné lékařství

A 8 AK doporučuje, aby mezi členy vědecké
rady fakulty byli jmenováni i významní
odborníci z oblasti rehabilitace a
tělovýchovného lékařství.

3. lékařská fakulta

H, P

Infekční nemoci

A8

3. lékařská fakulta

H, P

Neurologie

A8

3. lékařská fakulta

H, P

Ortopedie

A8

3. lékařská fakulta

H, P

Vnitřní nemoci

A8

Fakulta tělesné výchovy a sportu

H

Biomechanika

A8

Fakulta tělesné výchovy a sportu

H, P

Kinantropologie

A8

H, P

Anglická a americká literatura

A8

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
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Filozofická fakulta

H, P

Anglický jazyk

A8

Filozofická fakulta

H, P

České dějiny

A8

Filozofická fakulta

H, P

Český jazyk

A8

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

A8

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny české literatury a teorie literatury

A8

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny umění

A8

Filozofická fakulta

H, P

Egyptologie

A8
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit žádost o aktualizované údaje
o personálním zajištění oboru po jeho
personální stabilizaci.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
doporučuje namísto akreditace samostatného
oboru zvážit zařazení oblasti francouzské
filologie do oboru Románské jazyky či
Románské literatury, které jsou z hlediska
odborného zaměření obory zastřešujícími.
Projednávání žádosti je přerušeno.
Personální zajištění lingvistické části oboru
není dostatečné. AK doporučuje žádost
upravit a zaměřit obor pouze na germánské
literatury.

Filozofická fakulta

H

Etnologie

Filozofická fakulta

H

Francouzská filologie

Filozofická fakulta

H, P

Germánské jazyky a literatury

Filozofická fakulta

H, P

Hispanistika

A8

Filozofická fakulta

H, P

Iberoamerikanistika

A 4 AK doporučuje věnovat zvýšenou
pozornost věkové struktuře personálního
zajištění oboru.

Filozofická fakulta

H, P

Klinická psychologie

A8

Filozofická fakulta

H, P

Lingvistika

A8
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Filozofická fakulta

H, P

Lingvistika konkrétního jazyka Asie

A8

Filozofická fakulta

H, P

Politologie

A8

Filozofická fakulta

H, P

Pomocné vědy historické

A8

Filozofická fakulta

H, P

Románské jazyky

A8

Filozofická fakulta

H, P

Románské literatury

A8

Filozofická fakulta

H, P

Slavistika

A4

Filozofická fakulta

H

Sociologie

Filozofická fakulta

P

Sociologie

Filozofická fakulta

H, P

Světové dějiny a obecné dějiny

A8

Filozofická fakulta

H, P

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

A8

Filozofická fakulta

H, P

Translatologie

A8

Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Histologie a embryologie

A8

Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Hygiena a preventivní lékařství

A8

A 4 AK upozorňuje, že je nutné věnovat
zvýšenou pozornost personálnímu
zabezpečení oboru s ohledem na naplňování
standardů AK.
N Zdůvodnění: Profesor, který se má podílet
na zajištění oboru, působí na katedře filozofie
a religionistiky. Dlouhodobě neprovádí
sociologický výzkum a nepublikuje v oblasti
sociologie. Jeho odborné práce jsou spíše
popularizačního charakteru.

Univerzita Karlova v Praze
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Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Lékařská fyziologie

A8

Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Oční lékařství

A8

Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Patologická fyziologie

A8

Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Psychiatrie

A8

Lékařská fakulta v Hradci Králové

H, P

Vnitřní nemoci

A8

Právnická fakulta

H, P

Finanční právo a finanční věda

A8

Právnická fakulta

H, P

Právní dějiny

A8

Právnická fakulta

H, P

Právo životního prostředí

A8

Právnická fakulta

H, P

Římské právo

A8

Právnická fakulta

H, P

Správní právo a správní věda

A8

Právnická fakulta

H, P

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

A8

Právnická fakulta

H, P

Ústavní právo a státověda

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Experimentální biologie rostlin

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Genetika, molekulární biologie a virologie

A8

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze
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Přírodovědecká fakulta

H, P

Parazitologie

A8

Přírodovědecká fakulta

H, P

Zoologie

A8

H, P

Ochrana vojsk a obyvatelstva

A8

H, P

Anglický jazyk

A4

H, P

Molekulární a buněčná biologie

A8

Fakulta veterinárního lékařství

H, P

Genetika a reprodukce zvířat

A4

Fakulta veterinárního lékařství

H, P

Choroby koní, přežvýkavců a prasat

A4

Fakulta veterinárního lékařství

H, P

Choroby psů, koček a zájmových zvířat

A8

Fakulta veterinárního lékařství

H, P

Infekční choroby a mikrobiologie

A8

Fakulta veterinárního lékařství

H, P

Morfologie a fyziologie

A4

Fakulta veterinárního lékařství

H, P

Patologická morfologie a parazitologie

A8

Univerzita obrany

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno

Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava
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Fakulta bezpečnostního inženýrství

H, P

Bezpečnost a požární ochrana

A8

Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství

H, P

Chemická metalurgie

A8

Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství

H, P

Materiálové vědy a inženýrství

A8

Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství

H, P

Metalurgická technologie

A8

Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství

H, P

Tepelná technika v průmyslu

A8

Hornicko-geologická fakulta

H, P

Aplikovaná geologie

A 8 AK doporučuje zvážit sloučení oborů
Aplikovaná geologie a Úpravnictví.

Hornicko-geologická fakulta

H

Důlní měřictví a geodézie

A4

Hornicko-geologická fakulta

P

Důlní měřictví a geodézie

N Zdůvodnění: Na pracovišti nepůsobí
profesor v rozsahu plného pracovního
úvazku.

Hornicko-geologická fakulta

H

Geoinformatika

A4

Hornicko-geologická fakulta

P

Geoinformatika

N Zdůvodnění: Na pracovišti nepůsobí
profesor v rozsahu plného pracovního
úvazku.

Hornicko-geologická fakulta

H, P

Hornictví

A8

Hornicko-geologická fakulta

H, P

Ochrana životního prostředí

A4

Hornicko-geologická fakulta

H, P

Úpravnictví

A 8 AK doporučuje zvážit sloučení oborů
Aplikovaná geologie a Úpravnictví.

Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava

Vysoká škola ekonomická v Praze
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Fakulta financí a účetnictví

H, P

Finance

A8

Fakulta informatiky a statistiky

H, P

Aplikovaná informatika

A8

Fakulta informatiky a statistiky

H, P

Ekonometrie a operační výzkum

A8

Fakulta informatiky a statistiky

H, P

Statistika

A8

Fakulta mezinárodních vztahů

H, P

Mezinárodní ekonomické vztahy

A8

Fakulta mezinárodních vztahů

H, P

Obchodní právo

A8

H, P

Ekonomika a management

A8

Fakulta stavební

H, P

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

A8

Fakulta stavební

H, P

Geodézie a kartografie

A8

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská
Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

H

Management stavebnictví

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit údaje o uskutečňovaném
výzkumu na Fakultě stavební, který přímo
souvisí s oborem.

Fakulta stavební

H, P

Pozemní stavby

A8
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Fakulta stavební

H, P

Vodní hospodářství a vodní stavby

A8

H, P

Aplikovaná matematika

A8

Fakulta aplikovaných věd

H, P

Aplikovaná matematika

A8

Fakulta aplikovaných věd

H, P

Informatika a výpočetní technika

A8

Fakulta aplikovaných věd

H, P

Mechanika

A8

Fakulta aplikovaných věd

H, P

Technická kybernetika

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Elektroenergetika

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Elektronika

A8

Fakulta elektrotechnická

H, P

Elektrotechnika

A8

H, P

Strojní inženýrství

A8

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní

Vyjádření AK ke stanoviskům vysokých škol
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Součást VŠ

Typ řízení

Název oboru

Zaměření oboru

Stanovisko

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

P

AK trvá na svém původním stanovisku –
neudělení akreditace. Zdůvodnění: Personální
zabezpečení je nedostatečné z důvodu dvou
plných pracovních úvazků klíčového
profesora. Vysoká škola sice deklaruje, že
uvedený profesor změní (sníží) pracovní
úvazek u dalšího zaměstnavatele, dokud však
k tomu nedojde, nelze na obor pohlížet jako
na plnohodnotně zabezpečený.

Pedagogika

c) společná žádost o akreditaci podle § 81 zákona o vysokých školách – výzkumná pracoviště a další právnické osoby

Instituce

Název SP

Žádost

Typ

St. d.

Forma

Studijní obor

Jazyk

Stanovisko

Vysoká škola chemicko-technologická v
Praze – Fakulta chemické technologie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntesis and Production of
Drugs

reakr.

Dr.

4

K, P

Drugs and Biomaterials

Anglicky

A8

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntéza a výroba léčiv

reakr.

Dr.

4

K, P

Léčiva a biomateriály

Česky

A8

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Syntesis and Production of
Drugs

reakr.

Dr.

4

K, P

Drugs and Biomaterials

Anglicky

A8

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza a výroba léčiv

reakr.

Dr.

4

K, P

Léčiva a biomateriály

Česky

A8

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v.v.i.

Syntesis and Production of
Drugs

reakr.

Dr.

4

K, P

Drugs and Biomaterials

Anglicky

A8

60

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v.v.i.

Syntéza a výroba léčiv

reakr.

Dr.

4

K, P

Léčiva a biomateriály

Česky

A8

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntesis and Production of
Drugs

reakr.

Dr.

4

K, P

Drugs and Biomaterials

Anglicky

A8

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntéza a výroba léčiv

reakr.

Dr.

4

K, P

Léčiva a biomateriály

Česky

A8

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Syntesis and Production of
Drugs

reakr.

Dr.

4

K, P

Drugs and Biomaterials

Anglicky

A8

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza a výroba léčiv

reakr.

Dr.

4

K, P

Léčiva a biomateriály

Česky

A8

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v.v.i.

Syntesis and Production of
Drugs

reakr.

Dr.

4

K, P

Drugs and Biomaterials

Anglicky

A8

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v.v.i.

Syntéza a výroba léčiv

reakr.

Dr.

4

K, P

Léčiva a biomateriály

Česky

A8

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntesis and Production of
Drugs

reakr.

Dr.

4

K, P

Drugs and Biomaterials

Anglicky

A8

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntéza a výroba léčiv

reakr.

Dr.

4

K, P

Léčiva a biomateriály

Česky

A8

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Syntesis and Production of
Drugs

reakr.

Dr.

4

K, P

Drugs and Biomaterials

Anglicky

A8

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza a výroba léčiv

reakr.

Dr.

4

K, P

Léčiva a biomateriály

Česky

A8

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v.v.i.

Syntesis and Production of
Drugs

reakr.

Dr.

4

K, P

Drugs and Biomaterials

Anglicky

A8

Vysoká škola chemicko-technologická v
Praze – Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v
Praze – Fakulta potravinářské a
biochemické technologie
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Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v.v.i.

Syntéza a výroba léčiv

reakr.

Dr.

4

K, P

Léčiva a biomateriály

Česky

A8

ad 3) projednání zprávy o hodnocení Policejní akademie České republiky v Praze
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektora, prorektorky a kancléře rektora Policejní akademie České republiky v Praze (PA ČR). Hodnocení bylo realizováno analýzou
vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Vladimíry Dvořákové na vysoké škole, při níž proběhla diskuze
s vedením vysoké školy, byla ověřena úroveň obhájených kvalifikačních prací spolu s posudky, výsledkem obhajoby a související studijní dokumentací a dalších podkladů souvisejících se
zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti a personálním zabezpečením studijních programů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK.
Závěry:
PA ČR realizuje akreditované činnosti v souladu s udělenou akreditací a kvalita výuky a výzkumu odpovídá požadavkům na tyto akreditované činnosti. Ze střednědobého
a dlouhodobějšího hlediska je nutné trvale zlepšovat personální zabezpečení, zejména s ohledem na věkovou a kvalifikační strukturu a zvyšovat kvalitu související výzkumné činnosti
zejména s ohledem na kvalitu výstupů a rozšíření okruhu mezinárodní spolupráce. Je nutné pěstovat mobilitu jak studentů, tak akademických pracovníků, celkově je nutné zlepšovat
jazykové vybavení studentů.
Do jisté míry se negativně projevuje neujasněná dlouhodobější vize a koncepce rozvoje PA ČR, která by měla být základní vzdělávací a výzkumnou institucí pro bezpečnostní složky státu.
Týká se to jak stabilizace a ujasněnosti počtu přijímaných studentů, tak dalšího rozvoje studijních programů a výzkumných projektů v souvislosti s existujícími bezpečnostními hrozbami.
V tomto smyslu je potřeba zlepšit komunikaci mezi Ministerstvem vnitra ČR a vedením vysoké školy.
Doporučení pro vysokou školu:
1) Vyvíjet aktivitu v získávání kvalitních partnerských institucí v zahraničí pro rozvoj mobility (studentské i akademických pracovníků).
2) Připravit povinně volitelné kurzy v angličtině, které by mohly přispět k navýšení počtu přijíždějících zahraničních studentů i k posílení jazykových kompetencí a jistoty českých
studentů, a potažmo většímu zájmu vyjíždět do zahraničí.
3) Dlouhodobě sledovat a zlepšovat personální zabezpečení, věnovat pozornost zejména věkové a kvalifikační struktuře akademických pracovníků.
4) Pravidelně revidovat studijní opory pro kombinované studium, vytvářet podmínky pro jejich průběžné zkvalitňování.
Doporučení pro vysokou školu, jež je možné realizovat jen v součinnosti s dalšími orgány, zejména Ministerstvem vnitra:
1) Propracovat dlouhodobější koncepci rozvoje vysoké školy s ohledem na bezpečnostní rizika a potřeby bezpečnostních sborů.
2) Zlepšit technické podmínky (wifi, modernizace laboratorního zázemí).
3) Nastavit motivační systém pro zvyšování kvality publikační a tvůrčí činnosti (využití finančních prostředků z bodů v RIV pro další rozvoj vědecké činnosti podobně jako na veřejných
vysokých školách – specifický výzkum).
4) Dbát na to, aby podmínky pro přijímání uchazečů ke studiu (omezení počtu podaných přihlášek) a rozhodování o přijetí ke studiu (zákonné důvody při rozhodování v přezkumném
řízení) byly v souladu s právními předpisy a aby nedocházelo k nestandardním projevům, které by mohly zpochybnit legitimitu přijímání uchazečů ke studiu.
5) Vyjasnit zákonnost vybírání poplatků spojených s přijímacím řízením a se studiem (zákonem je explicitně upraveno pouze pro veřejné vysoké školy).
6) V maximálně možné míře připodobnit systém fungování vysoké školy systému, který je standardní na veřejných vysokých školách. K tomu je třeba reagovat na změny, které by měla
přinést novela VŠ zákona, která s tímto na řadě míst počítá.
I když se na policejní vysoké škole vzdělávají odborníci zejména pro bezpečnostní sbory, mohou na nich studovat též studenti, kteří nejsou příslušníky nebo zaměstnanci bezpečnostního
sboru. Policejní vysoká škola se dnes řídí požadavky Ministerstva vnitra při přijímání příslušníků Policie České republiky ve služebním poměru, nově se tak má stát i u všech uchazečů o
studium, což bude to mít dopad i do celého přijímacího řízení, a na to je třeba se připravit. Bude nutné, aby i ministerstvo více dbalo – ve spolupráci s PA ČR – na dodržování
akademických svobod a akademických práv a na straně druhé usilovat též o převzetí povinností, které zákon dnes ukládá veřejným a soukromým vysokým školám (např. poskytovat
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údaje do Registru docentů a profesorů při zohlednění bezpečnostních rizik u pracovníků zvláštních bezpečnostních složek).
Závěry k akreditaci studijních programů:
AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů do 31. 3. 2022.
Kontrola plnění závěrů a doporučení:
AK požaduje předložit v červnu 2018 kontrolní zprávu o plnění závěrů a doporučení z hodnotící zprávy.

ad 4) projednání zpráv o uskutečňování akreditovaných činností
legenda: Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; Vyžád. – kód
zasedání AK, na kterém byla kontrolní zpráva vyžádána (pořadí zasedání-rok)
KONTROLNÍ ZPRÁVY – STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola
Bankovní institut
vysoká škola, a.s.

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

Fakulta

Studijní program
Bankovnictví,
Banking

Typ
Bc.

Studijní obor
Bankovní
management
Banking management

Vyžád.
01-15
(01-14)

Obsah
přehled personálního
zabezpečení, rozvrhy

Bankovnictví

Bc.

Oceňování majetku

Ekonomika a
management
Ekonomika a
management,
Economics and
Management
Ekonomika a
management

Bc.

Informační technologie
a management
Finance,
Finance

01-15
(01-14)
01-15
(03-14)
01-15
(01-14)

přehled personálního
zabezpečení, rozvrhy
přehled personálního
zabezpečení, rozvrhy
přehled personálního
zabezpečení, rozvrhy

Ekonomika a
management podniku

01-15
(01-14)

přehled personálního
zabezpečení, rozvrhy

NMgr.

Bc.
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Závěry AK
AK požaduje předložit aktualizované
formuláře C a G žádosti o akreditaci
rozdělené podle jednotlivých studijních
oborů (nikoliv souhrnný soubor formulářů
G společný pro všechny studijní obory) do
15.8.2015.
dtto
dtto
dtto

AK požaduje předložit aktualizované
formuláře C a G žádosti o akreditaci
rozdělené podle jednotlivých studijních
oborů (nikoliv souhrnný soubor formulářů
G společný pro všechny studijní obory) do
15.8.2015. AK upozorňuje, že personální
zabezpečení studijního programu
uskutečňovaného na pobočce musí být
totožné s personálním zabezpečením
studijního programu uskutečňovaného
v Praze, a žádá do 15.8.2015 předložit
rovněž údaje o personálním zabezpečení
studijního programu na pobočce
v rozsahu formulářů C a G žádosti o

České vysoké učení
technické v Praze

Fakulta
biomedicínského
inženýrství
Filozofická fakulta

Biomedicínská a
klinická technika

Bc.

Biomedicínská
informatika

02-13

personální zabezpečení
informatických předmětů

Filologie

Bc.

02-13

Filozofická fakulta

Filologie

Bc.

Filozofická fakulta

Filologie

NMgr.

Španělský jazyk a
literatura
(dvouoborové)
Španělský jazyk a
literatura
(jednooborové)
Španělský jazyk
(jednooborové)

Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

Technická výchova se
zaměřením na
vzdělávání

02-14

publikační činnost a
kariérní růst mladších
vyučujících
publikační činnost a
kariérní růst mladších
vyučujících
publikační činnost a
kariérní růst mladších
vyučujících
personální zabezpečení
studijního oboru

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích
Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Učitelství pro
základní školy

NMgr.

02-14

personální zabezpečení
studijního oboru

Přírodovědecká fakulta

Antropologie

Bc.

Učitelství technické
výchovy pro 2. stupeň
základních škol
Antropologie

01-15

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Antropologie

NMgr.

Antropologie

01-15

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Geologie

Bc.

Správní geologie

02-14

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Chemie

Bc.

Chemie konzervování
– restaurování

02-14

Ostravská univerzita v
Ostravě

Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

02-13

Ostravská univerzita v
Ostravě

Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Výtvarná výchova pro
střední školy a
základní umělecké
školy se zaměřením
na vzdělávání
Učitelství výtvarné
výchovy pro střední
školy a základní

personální zabezpečení
studijního oboru, údaje o
časovém zapojení
jednotlivých vyučujících
do výuky
personální zabezpečení
studijního oboru, údaje o
časovém zapojení
jednotlivých vyučujících
do výuky
personální zabezpečení
předmětů v oblasti práva
personální zabezpečení
profilujících předmětů
zaměřených na chemii,
konzervování a
restaurování
personální růst
pracoviště zajišťujícího
pedagogickopsychologickou část
studijního oboru
personální růst
pracoviště zajišťujícího
pedagogicko-

Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích
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02-13

02-13

02-13

akreditaci.
AK bere zprávu na vědomí.
AK bere zprávu na vědomí.

dtto

dtto
AK žádá doplnit zprávu o pravidla pro
vytváření studijního plánu (v rozsahu
formuláře C žádosti o akreditaci) a u
nových vyučujících o odborné životopisy
(v rozsahu formuláře G žádosti o
akreditaci) v říjnu 2015.
dtto
AK bere zprávu na vědomí.

dtto

dtto
AK žádá doplnit zprávu o informace o
publikační a výzkumné činnosti
konkrétních vyučujících profilujících
předmětů zaměřených na chemii,
konzervování a restaurování v říjnu 2015.
AK bere zprávu na vědomí a doporučuje
nadále věnovat zvýšenou pozornost
prohloubení publikační činnosti a vazeb
mezi pedagogicko-psychologickými a
oborovými předměty.
AK bere zprávu na vědomí.

umělecké školy
Soukromá vysoká
škola ekonomických
studií, s. r. o.

Technická univerzita v
Liberci

NMgr.

Management

02-13

Speciální pedagogika

NMgr.

Speciální pedagogika

03-14

personální zabezpečení
studijního programu

Bc.

Business
Administration

02-13

personální zabezpečení
studijního oboru

Bc.

Business
Administration

02-13

personální zabezpečení
studijního oboru

dtto

Bc.

Filologie

Bc.

personální zabezpečení
studijního oboru
publikační činnost a
personální růst
pracoviště
publikační činnost a
personální růst

dtto

Pedagogická fakulta

International and
Economic Relations
Cizí jazyky pro
cestovní ruch –
německý jazyk
Cizí jazyky pro
cestovní ruch – ruský

02-13

Pedagogická fakulta

Economics and
Management (3letý
program)
Economics and
Management (4letý
program)
International
Economic Relations
Filologie

Fakulta přírodovědněhumanitní a
pedagogická

University of New
York in Prague, s. r. o.

Univerzita Hradec
Králové

AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního
oboru a požaduje zjednání nápravy. Je
nutné dotvořit jádro kmenových
pracovníků, kteří nebudou mít významné
pracovní úvazky na jiných pracovištích a
budou mít odpovídající publikační činnost
k předmětům, které mají zajišťovat. Je
třeba věnovat pozornost věkové struktuře
vyučujících tak, aby personální
zabezpečení poskytovalo dlouhodobou
perspektivu rozvoje studijního oboru. AK
požaduje předložit kontrolní zprávu o
odstraňování uvedených nedostatků v
rozsahu formulářů C a G žádosti o
akreditaci v červnu 2016.
AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního
oboru a požaduje zjednání nápravy.
Z předložených údajů vyplývá, že
z vyučujících zajišťujících výuku speciálně
pedagogických předmětů je v oblasti
speciální pedagogiky odborně profilováno
pouze několik, z toho jeden působí na
vysoké škole na poloviční úvazek. Ostatní
vyučující jsou odborně zaměřeni mimo
oblast speciální pedagogiky. AK požaduje
doplnit zprávu o odborné životopisy
vyučujících (v rozsahu formuláře G
žádosti o akreditaci) v říjnu 2015.
AK bere zprávu na vědomí.

Ekonomika a
management

University of New
York in Prague, s. r. o.

University of New
York in Prague, s. r. o.
Univerzita Hradec
Králové

psychologickou část
studijního oboru
personální zabezpečení
studijního oboru

Bc.
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03-13

03-13

AK bere zprávu na vědomí.
AK bere zprávu na vědomí a doporučuje
nadále věnovat zvýšenou pozornost

pracoviště

jazyk
Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Specializace v
pedagogice

Bc.

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Učitelství pro 2.
stupeň základních
škol

Mgr.

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Učitelství pro 2.
stupeň základních
škol

Mgr.

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední
školy

NMgr.

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Učitelství pro
základní školy

Mgr.

Univerzita Hradec
Králové

Pedagogická fakulta

Učitelství pro
základní školy

Univerzita Hradec
Králové
Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha, s.r.o.

Přírodovědecká fakulta

publikační činnosti a kariérnímu růstu
vyučujících.
AK bere zprávu na vědomí.

Společenské vědy se
zaměřením na
vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň
základních škol –
německý jazyk a
literatura
(dvouoborové)

01-13

habilitační řízení
vyučujících

02-13

publikační činnost a
personální růst
pracoviště

Učitelství pro 2. stupeň
základních škol –
ruský jazyk a literatura
(dvouoborové)
Učitelství pro střední
školy – základy
společenských věd
Učitelství pro 2. stupeň
základních škol –
anglický jazyk a
literatura (dvou
oborové)

02-13

publikační činnost a
personální růst
pracoviště

01-13

habilitační řízení
vyučujících

AK bere zprávu na vědomí.

02-13

publikační činnost a
personální růst
pracoviště

NMgr.

Učitelství pro 2. stupeň
základních škol –
základy techniky
(dvouoborové)

01-15
(05-12)

Chemie

Bc.

Chemie

02-13

Ekonomika a
management

Bc.

Bezpečnostní studia

01-15
(05-13)

úpravy studijního plánu
či profilu absolventa,
publikační činnost a
kariérní růst pracoviště;
personální zabezpečení
oborové části
personální zabezpečení
studijního oboru
úpravy studijního
programu (posílení
výuky problematiky
ochrany obyvatelstva,
zúžení profilu
absolventa), publikační
činnost

AK bere zprávu na vědomí a doporučuje
nadále pokračovat v plnění plánu
kariérního růstu předloženého v roce
2013. Zejména je třeba se zaměřit na
zajištění garance oborové didaktiky
habilitovaným pracovníkem. Dále je třeba
usilovat o zkvalitnění publikační činnosti
(zejména v impaktovaných časopisech).
AK bere zprávu na vědomí.
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AK bere zprávu na vědomí a doporučuje
nadále pokračovat v plnění plánu
kariérního růstu předloženého v roce
2013. Zejména je třeba se zaměřit na
zajištění odpovídající garance oborové
didaktiky. Dále je třeba usilovat o
zkvalitnění publikační činnosti (zejména v
impaktovaných časopisech).
dtto

AK bere zprávu na vědomí.
AK konstatuje přetrvávající závažné
nedostatky v uskutečňování studijního
programu a podle § 85 odst. 2 zákona o
vysokých školách navrhuje omezení
akreditace. Zdůvodnění: Personální
zabezpečení studijního oboru je
nedostatečné. Garant studijního oboru
nevykazuje žádnou publikační činnost
v odborných časopisech, jediná
monografie je vydaná nakladatelstvím
UJAK. Profilující předměty studijního

Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha s. r. o.

Specialization in
Education

Bc.

Adult Education

04-14
(02-14)

studijní opory pro
kombinovanou formu
studia v anglickém
jazyce

Univerzita Karlova v
Praze

Filozofická fakulta

Filologie

NMgr.

Finská filologie

02-13

kariérní růst a publikační
činnosti mladších
vyučujících v oblasti
lingvistiky

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Specializace v
pedagogice

NMgr.

Resocializační
pedagogika

03-14

vědecká a publikační
činnost pracoviště,
personální zabezpečení
studijního oboru

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních
studií

Specializace v
pedagogice

Bc.

Andragogika v profilaci
na řízení lidských
zdrojů v neziskové
sféře

02-13

personální zabezpečení
studijního oboru

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Chemie a
technologie potravin,
Chemistry and Food
Technology

Dr.

Technologie potravin,
Food Technology

01-13

personální zabezpečení
studijního oboru
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oboru jsou v řadě případů zajišťovány
vyučujícími bez vzdělání v doktorském
programu nebo vědecké hodnosti (např.
Bezpečnostní politika, Teorie bezpečnosti,
Ochrana obyvatelstva ad.), či vyučujícími
bez publikační činnosti k předmětům,
které zajištují, či s publikacemi výhradně
vydávanými UJAK. Vyučující, kteří mají
odpovídající publikační činnost
k předmětům, které zajišťují, působí na
UJAK převážně na částečný pracovní
poměr, či na dohodu, při významných či
plných pracovních úvazcích na jiných
vysokých školách.
Metodické materiály/opory byly přeloženy
do anglického jazyka. Avšak
doporučována je v nich i nadále pouze
česká literatura, což fakticky studium
v anglickém jazyce neumožňuje. AK
požaduje doplnit studijní opory o literaturu
v anglickém jazyce do 31.8.2015.
AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách nedostatky v publikační
činnosti vyučujících, která zejména u
mladších vyučujících nezaznamenala
zlepšení, zvláště v oblasti lingvistiky, a
požaduje zjednání nápravy. AK požaduje
předložit kontrolní zprávu o odstraňování
uvedených nedostatků do června 2016.
AK požaduje vyjasnit rozpory mezi
skutečným a deklarovaným zajištěním
výuky a další pracovní úvazky
habilitovaného vyučujícího, přijatého do
pracovního poměru od 1. 3. 2015. AK
požaduje předložit kontrolní zprávu o
vědecké a publikační činnosti pracoviště a
o personálním zabezpečení studijního
oboru v dubnu 2016.
AK bere zprávu na vědomí. Personální
zabezpečení výuky klíčových
andragogických disciplín AK znovu
posoudí při reakreditaci studijního
programu.
Zpráva nebyla předložena v odpovídající
podobě. AK požaduje zprávu přepracovat
a soustředit se pouze na požadované
údaje.

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Ekonomika a
management

Bc.

Ekonomika podniku

01-13

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Ekonomika a
management

NMgr.

Ekonomika podniku

01-13

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Ekonomika a
management

Bc.

Management

01-13

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Ekonomika a
management

NMgr.

Management

01-13

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Ekonomika a
management

NMgr.

Marketing a obchod

01-13

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Hospodářská politika
a správa

Bc.

Eurospráva

02-13

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita

Ekonomická fakulta

Hospodářská politika
a správa

NMgr.

Eurospráva

02-13

68

personální zabezpečení
studijního oboru včetně
personálního
zabezpečení na
detašovaném pracovišti,
lepší odlišení
bakalářského a
magisterského studia ve
smyslu Standardů AK
personální zabezpečení
studijního oboru včetně
personálního
zabezpečení na
detašovaném pracovišti,
lepší odlišení
bakalářského a
magisterského studia ve
smyslu Standardů AK
personální zabezpečení
studijního oboru, lepší
odlišení bakalářského a
magisterského studia ve
smyslu Standardů AK
personální zabezpečení
studijního oboru, lepší
odlišení bakalářského a
magisterského studia ve
smyslu Standardů AK
personální zabezpečení
studijního oboru
vědecko-výzkumná
činnost pracoviště
vztahující se k oboru
personální zabezpečení
studijního oboru

personální zabezpečení
studijního oboru

AK bere zprávu na vědomí a požaduje
doplnit informaci o chystaných změnách
personálního zabezpečení (případně
informaci, zda vysoká škola předpokládá
prodloužení pracovních úvazků
stávajících vyučujících) do 1. září 2015.

dtto

dtto

dtto

dtto

Zpráva nebyla doplněna o údaje, které AK
požadovala. AK požaduje doplnit zprávu o
údaje o personálním zabezpečení výuky
na pobočkách vysoké školy (včetně
konkrétního zapojení pedagogů), vyjasnit
vysokou pedagogickou zátěž garanta
oboru a o informaci o chystaných
změnách personálního zabezpečení
(případně informaci, zda vysoká škola
předpokládá prodloužení pracovních
úvazků stávajících vyučujících) do 1. září
2015.
dtto

Ostrava
Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Hospodářská politika
a správa

Bc.

Národní hospodářství

01-13

personální zabezpečení
studijního oboru, lepší
odlišení bakalářského a
magisterského studia ve
smyslu Standardů AK

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Hospodářská politika
a správa

NMgr.

Národní hospodářství

01-13

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Hospodářská politika
a správa

Bc.

Regionální rozvoj

01-13

personální zabezpečení
studijního oboru, lepší
odlišení bakalářského a
magisterského studia ve
smyslu Standardů AK
personální zabezpečení
studijního oboru, lepší
odlišení bakalářského a
magisterského studia ve
smyslu Standardů AK

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Hospodářská politika
a správa

NMgr.

Regionální rozvoj

01-13

personální zabezpečení
studijního oboru, lepší
odlišení bakalářského a
magisterského studia ve
smyslu Standardů AK,
úprava profilu absolventa

Vysoká škola báňská

Ekonomická fakulta

Hospodářská politika

Bc.

Veřejná ekonomika a

01-13

personální zabezpečení
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Zpráva nebyla doplněna o údaje, které AK
požadovala. AK požaduje doplnit zprávu o
odborné životopisy docentů a profesorů (v
rozsahu formuláře G žádosti o akreditaci)
a o informaci o chystaných změnách
personálního zabezpečení (případně
informaci, zda vysoká škola předpokládá
prodloužení pracovních úvazků
stávajících vyučujících) do 1. září 2015.
dtto

AK bere zprávu na vědomí. AK požaduje
doplnit informaci o chystaných změnách
personálního zabezpečení (případně
informaci, zda vysoká škola předpokládá
prodloužení pracovních úvazků
stávajících vyučujících) do 1. září 2015.
Personální zabezpečení studijního oboru
a výzkumnou a publikační činnost
vyučujících AK znovu posoudí při
reakreditaci studijního programu.
AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního
oboru a požaduje zjednání nápravy. Je
třeba dotvořit jádro vyučujících, kteří
budou mít odpovídající publikační činnost
k jimi vyučovaným předmětům a budou
mezi nimi zastoupeni pracovníci mladšího
a středního věku s titulem docent nebo
profesor, popř. s titulem Ph.D.
s perspektivou blízké habilitace. Celkové
personální zabezpečení studijního oboru
a výzkumnou a publikační činnost
vyučujících AK znovu posoudí při
reakreditaci studijního programu.
AK dále požaduje doplnit informaci o
chystaných změnách personálního
zabezpečení (případně informaci, zda
vysoká škola předpokládá prodloužení
pracovních úvazků stávajících
vyučujících) do 1. září 2015.
AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o

– Technická univerzita
Ostrava

a správa

správa

studijního oboru, lepší
odlišení bakalářského a
magisterského studia ve
smyslu Standardů AK

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Hospodářská politika
a správa

NMgr.

Veřejná ekonomika a
správa

01-13

personální zabezpečení
studijního oboru, lepší
odlišení bakalářského a
magisterského studia ve
smyslu Standardů AK

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava

Hornicko-geologická
fakulta

Geologické
inženýrství

Bc.

Geovědní a montánní
turismus

02-14

publikační činnost
pracoviště v oblasti
cestovního ruchu

Vysoká škola
ekonomická v Praze

Fakulta managementu

Ekonomika a
management

NMgr.

Management

02-14

publikační činnost
pracoviště a personální
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vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního
oboru a požaduje zjednání nápravy.
Garant nevykazuje odpovídající
výzkumnou a publikační činnost. Velkou
část výuky klíčových oborových předmětů
zajišťují externí vyučující. AK dále
požaduje doplnit informaci o chystaných
změnách personálního zabezpečení
(případně informaci, zda vysoká škola
předpokládá prodloužení pracovních
úvazků stávajících vyučujících) do 1. září
2015.
AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách nedostatky
v personálním zabezpečení studijního
oboru a požaduje zjednání nápravy.
Garant nevykazuje odpovídající
výzkumnou a publikační činnost. Velkou
část výuky klíčových oborových předmětů
zajišťují nehabilitovaní, popřípadě externí
vyučující. AK dále požaduje doplnit
informaci o chystaných změnách
personálního zabezpečení (případně
informaci, zda vysoká škola předpokládá
prodloužení pracovních úvazků
stávajících vyučujících) do 1. září 2015.
AK konstatuje, že nedostatky
v uskutečňování studijního programu,
které shledala podle § 85 odst. 1 zákona o
vysokých školách již v r. 2014, přetrvávají.
Nedošlo k zásadnímu zlepšení
v publikační činnosti ve vztahu
k profilujícím předmětům studijního oboru,
velkou většinu vykazovaných publikací
publikovali externisté. Ani garant
studijního oboru nepublikuje v oblasti
cestovního ruchu (turismu). AK požaduje
předložit další kontrolní zprávu o
publikační činnosti pracoviště a zejména
kmenových vyučujících, včetně garanta
studijního oboru, ve vztahu k zaměření
studijního oboru v prosinci 2015. Pokud
uvedené nedostatky nebudou odstraněny,
bude je AK považovat za závažné.
AK bere zprávu na vědomí.

zabezpečení studijního
oboru
počty studentů
v jednotlivých ročnících a
semestrech ve SP
uskutečňovaném
v Táboře a v
Českých Budějovicích,
rozvrhy na ZS a LS na
tamních pracovištích
s uvedením učeben a
jmen vyučujících k
jednotlivým předmětům
personální zabezpečení
studijního oboru

Vysoká škola
technická a
ekonomická
v Českých
Budějovicích

Strojírenství

Bc.

Strojírenství

04-14

Vysoká škola tělesné
výchovy a sportu
Palestra, spol.
s. r. o.
Západočeská
univerzita v Plzni

Tělesná výchova a
sport

NMgr.

Wellness specialista

02-13

Fakulta strojní

Mechanical
Engineering

NMgr.

03-13

personální zabezpečení
studijního oboru

AK bere zprávu na vědomí.

Fakulta strojní

NMgr.

03-13

Fakulta strojní

Strojní inženýrství

NMgr.

personální zabezpečení
studijního oboru
personální zabezpečení
studijního oboru
personální zabezpečení
studijního oboru

dtto

Fakulta strojní

Mechanical
Engineering
Strojní inženýrství

Design of Power
Machines and
Equipment
Nuclear Power
Equipment Design
Stavba energetických
strojů a zařízení
Stavba jaderně
energetických zařízení

Západočeská
univerzita v Plzni
Západočeská
univerzita v Plzni
Západočeská
univerzita v Plzni

NMgr.

03-13
03-13

AK bere zprávu na vědomí.

AK bere zprávu na vědomí.

dtto
dtto

KONTROLNÍ ZPRÁVY – HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
Vysoká škola
Univerzita Karlova v
Praze

Fakulta
Filozofická fakulta

Obor
Hudební věda

Vyžád.
01-13

Typ
H, P

Obsah
personální
zabezpečení oboru

Závěry AK
AK bere zprávu na vědomí a požaduje
předložit další kontrolní zprávu o ukončení
zahájeného profesorského řízení do konce
roku 2015.

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Vysoká škola
ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA,
o.p.s.

Fakulta

Studijní program
Economics and
Management

Typ
Bc.

Studijní obor
Business
Administration and
Sales
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Vyžád.

Obsah
realizace spolupráce
v rámci double degree
programu

Závěry AK
AK bere informaci na vědomí.

ad 5) zahájení nových hodnocení
AK zahajuje hodnocení


B.I.B.S., a.s.

ad 6) změny ve složení pracovních skupin
a) stálé pracovní skupiny
Členství v pracovních skupinách ukončuje:
prof. Miloš Horanský (Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze) – pracovní skupina pro umění a uměnovědy
Pracovní skupina pro vojenské a bezpečnostní obory s předsedou prof. Josefem Fuskem ukončila svou činnost.
Členy pracovní skupiny pro vojenské a bezpečnostní obory se stávají:
Předseda:
prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c. (Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany)
Členové:
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček (Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava)
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové)
plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D., MBA (Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky)
plk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. (Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně)
plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. (Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany)
doc. JUDr. Miroslav Němec Ph.D. (Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze)
b) účelové pracovní skupiny
hodnocení B.I.B.S., a.s.
Účelová pracovní skupina bude pracovat ve složení: Josef Arlt – předseda, Karel Chadt, Romana Provazníková (Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice)

ad 7) různé

koncepce vzdělávání budoucích učitelů
V ČR dlouhodobě chybí obsahový standard pregraduální přípravy budoucích učitelů (a dalších pedagogických pracovníků), který by sloužil jako východisko pro další vzdělávání, a na ně
případně navázaný kariérní řád. Podoba studijních programů/oborů připravujících učitele se velmi rozrůznila (v současnosti jsou stovky učitelských oborů nabízeny na více než 30
fakultách). Pracovní skupiny AK pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii a pro oborové didaktiky zpracovaly ve spolupráci s fakultami připravujícími učitele inovovaný koncepční
materiál, který by měl nahradit původní koncepci z roku 2004. Materiál právě prochází posledním kolem připomínkování, potom bude k dispozici MŠMT a AK jej bude považovat za široce
prodiskutovaný rámec pro posuzování akreditačních žádostí o učitelské obory. Do podoby zmiňovaného obsahového standardu by bylo tento materiál možné rozvinout rozpracováním
nepominutelných obsahů učiva a výstupů z učení s oporou o dříve rozpracovávané dokumenty a v návaznosti na výstupy projektu Kariérní systém (který MŠMT již dříve vytvářelo v rámci
projektu IPN a nebyl přímo provázán s požadavky na pregraduální přípravu učitelů).
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 nepřesnosti ve statistickém vykazování počtu studijních oborů
V mnoha dokumentech sumarizační i koncepční povahy se pracuje se zavádějící informací o počtu studijních oborů akreditovaných na vysokých školách. Údaj cca 8500 oborů (počítaný za
každou vysokou školu a její součást samostatně) je nesprávný. Tento počet vychází z počtu položek v databázi, kterou vede MŠMT. Jednotlivé položky se však nerovnají počtu oborů, ale
akreditovaných činností, tj. například samostatně akreditovaných prezenčních a kombinovaných forem studia, zdvojených platností akreditace, akreditace v různých jazykových mutacích,
společných akreditací s jinými právnickými osobami apod. Nad to, vysoký počet oborů je akreditovaný buď pouze na dostudování stávajících studentů, nebo jde o obory, které vysoké školy
přes platnou akreditaci neuskutečňují. AK upozorňuje, že reálný počet studijních oborů na vysokých školách je mnohem nižší a zřejmě nepřesahuje polovinu všech záznamů v citované
databázi MŠMT.
 situace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
AK diskutovala v souvislosti s podněty, které dostává z řad posluchačů a akademických pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, o vývoji personálního zabezpečení
v rámci jednotlivých studijních programů a jejich oborů.
Závěr: AK se znepokojením sleduje aktuální dění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Fakulta by měla realizovat pouze takové změny, které neohrozí akreditace studijních
oborů.
 názvy studijních programů a oborů uváděné na diplomech
AK na základě podnětů, které v poslední době obdržela, upozorňuje, že názvy studijních programů, studijních oborů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem uváděné
v oficiálních osvědčeních (diplom, dodatek k diplomu, jmenovací dekret) musí být totožné s názvy uvedenými v příslušných rozhodnutích o akreditaci. V opačném případě jsou vydaná
osvědčení neplatná.
 jednání se slovenskou Akreditační komisí
Předsedkyně AK a zástupci sekretariátu AK se zúčastnili společného jednání s předsedou Akreditační komise, poradního orgánu vlády Slovenské republiky a zástupců jejího sekretariátu
5. června v Bratislavě. Společně se věnovali diskusi o připravovaných změnách v akreditační legislativě, zabezpečení kvality činnosti poboček vysokých škol působících na území druhého
státu, naplňování revidovaných Standardů a směrnic pro zabezpečování kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (ESG), přípravě vnějšího hodnocení obou komisí
a společnému působení v rámci mezinárodních asociací.
 valné shromáždění asociace CEENQA
Zástupkyně sekretariátu AK M. Vidláková informovala o účasti na valném shromáždění Středo- a východoevropské asociace pro zabezpečování kvality vysokoškolského vzdělávání
(CEENQA), které se konalo 22. – 23. května v Lublani. M. Vidláková byla zvolena členkou řídicího výboru asociace. AK má tak poprvé od roku 2006 (kdy skončil ve funkci M. Sojka)
zastoupení ve vedení této asociace. Cílem práce M. Vidlákové v řídicím výboru asociace by měla být větší orientace na řešení praktických problémů, se kterými se ve své činnosti setkávají
jednotlivé akreditační agentury a komise.
 příští zasedání AK
Příští zasedání AK se bude konat 14. – 16. září 2015.
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