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Rok od nabytí účinnosti novely zákona

- příprava na nový systém akreditací probíhá:
1. na vysokých školách
2. v rámci MŠMT
3. v rámci NAÚ
- vytvářejí se interní předpisy a metodiky pro 

akreditace a hodnocení
- vytváří se Seznam hodnotitelů

(v současnosti zařazeno 1282 osob)



Projednávání v rámci NAÚ

Hodnoticí komise: poradní orgány Rady NAÚ

– jmenovány ad hoc

– sestavovány z osob zapsaných v seznamu hodnotitelů 
do příslušné oblasti vzdělání

– struktura komise: předseda + (místopředseda) + 
členové (obvykle 7 osob)

– u kombinovaných programů složeny z více oblastí 
vzdělávání

– u institucionální akreditace min. 4 osoby za každou 
oblast vzdělávání + institucionální kontext

– členem každé komise musí být student



Nejčastější činnosti NAÚ

Posuzování žádostí o akreditaci studijního programu
- z hlediska naplnění standardů daných nařízením vlády

- NAÚ posuzuje celkové zabezpečení (nově také finanční a 
prostorové zabezpečení, které dříve posuzovalo MŠMT)

- posuzuje se nově rovněž institucionální prostředí VŠ

(8 řízení)

Řízení k nápravným opatřením (omezení akreditace)
- z hlediska závažných nedostatků při uskutečňování 
akreditovaných činností

(11 řízení – ke zrušení opatření, 21 – k uvalení opatření)



Posuzování žádostí o akreditaci oboru 
habilitačního profesorského řízení

- z hlediska naplnění standardů daných nařízením vlády

- tvůrčí činnost, zabezpečení, aplikace kritérií

(4 + 6 řízení)

Posuzování žádostí o institucionální akreditaci 
-posuzuje se institucionální prostředí VŠ (systém 
vnitřního zajišťování kvality) a zabezpečení vzdělávací 
činnosti v dané oblasti vzdělávání

-klíčovým prvkem jsou návštěvy na místě

(0 řízení)



Posuzování žádostí o státní souhlas
- řízení vede MŠMT, NAÚ vydává závazné stanovisko 
-posuzují se návrhy budoucích studijních programů
- zabezpečení VŠ: po stránce personální, materiální a 
finanční
- předpoklady pro související tvůrčí činnost
- předpoklady pro vznik vysokoškolského prostředí
(2 řízení)

Posuzování žádostí o určení typu vysoké školy
- přechod z „neuniverzitní“ na „univerzitní“
- posuzují se předpoklady plnit plnohodnotnou roli 
univerzitní VŠ
(1 řízení)



Kontrola dodržování právních předpisů
• řídí se zákonem o kontrolním řádu
• zahajována z iniciativy NAÚ
• zjišťuje, zda činnosti vysoké školy nejsou v rozporu se 

zákonem o VŠ a standardy pro akreditace
• týká se českých VŠ i poboček zahraničních VŠ
• kontrola na místě

Hodnocení činnosti vysokých škol

Posuzování splnění podmínek k poskytování zahraničního 
vysokoškolského vzdělávání na území ČR

• týká se pouze mimoevropských VŠ
• řízení vede MŠMT, které může požádat NAÚ o součinnost
(2 řízení)



Nutnost vyrovnat se s novými prvky v zákoně:

• zrušení členění studijních programů na obory

• povinné souhlasné stanovisko uznávacího orgánu v 
případě regulovaných povolání

• vyjasnění vztahu oblasti vzdělávání a studijního 
programu 

• přechod mezi dosavadními studijními programy a 
novými studijními programy (dostudování 
studentů)

• akreditace studijních programů vs. institucionální 
akreditace



Předpokládaný vývoj

• následující rok: „ostré testování systému akreditací“

• do podzimu 2018 by měla akreditací projít většina 
studijních programů

• do konce roku 2017 jsou ohlášené žádosti o 
institucionální akreditaci ze tří vysokých škol (UK, 
MU, UPOL), další vysoké  školy připravují 
institucionální akreditaci souběžně s programovou



Děkuji za pozornost


