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ROZHODNUTÍ
o udělení akreditace studijnímu programu

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti
na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci
akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Business Administration
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a zákona
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování v anglickém jazyce
ŠKODA AUTO VYSOKOU ŠKOLOU, o.p.s., se sídlem Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav, na dobu
5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
Odůvodnění:

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., se sídlem Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen
„Vysoká škola“), podala dne 24. července 2018 Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
s adresou pro doručování Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 (dále jen „Akreditační úřad“), žádost
o udělení akreditace akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Business Administration se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia pro uskutečňování
Vysokou školou.
Pro posouzení žádosti Vysoké školy byla ve smyslu ustanovení § 83e odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, ustavena a jmenována hodnoticí komise, složená z hodnotitelů z oblasti
vzdělávání Ekonomické obory, do které Vysoká škola dle požadavků zákona o vysokých školách zařadila
posuzovaný studijní program. Vysoká škola se složením hodnoticí komise souhlasila v dopise ze dne
14. září 2018.
Na základě stanoviska hodnoticí komise ze dne 14. listopadu 2018 vypracoval zpravodaj pro příslušnou
oblast vzdělávání zprávu ze dne 26. listopadu 2018. Hodnoticí komise a zpravodaj navrhli akreditaci
studijnímu programu udělit na kratší dobu.
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Vysoké škole bylo v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž stanovisko
hodnoticí komise a zprávu zpravodaje obdržela Vysoká škola v zájmu usnadnění přístupu k podkladům
pro rozhodnutí přílohou přípisu čj. NAU-334/2018-12. Vysoká škola poslala své vyjádření ze dne
4. prosince 2018 vedené pod čj. NAU-334/2018-13.
Rada Akreditačního úřadu se na svém zasedání č. 12/2018 konaném dne 13. prosince 2018 usnesla na
udělení akreditace na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí z níže uvedených důvodů. V zápise
Rada Akreditačního úřadu navíc také v návaznosti na níže zjištěné skutečnosti určila Vysoké škole, aby
předložila kontrolní zprávu.

II.
Po projednání předložených materiálů a podrobné diskuzi přistoupila Rada Akreditačního úřadu
k rozhodnutí ve věci. Rada Akreditačního úřadu, stejně jako hodnoticí komise a zpravodajové,
zhodnotila naplnění standardů vztahujících se k uskutečňování studijních programů, které jsou dány
příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém
školství (dále jen „Standardy pro akreditace“).
Rada Akreditačního úřadu udělila studijnímu programu Vysoké školy akreditaci na dobu kratší než
10 let z důvodu neposkytnutí dostatečných záruk řádného personálního zabezpečení a rozvoje
studijních programů na dobu 10 let. Tyto záruky se týkají především publikační činnosti vyučujících,
a to nejen s ohledem na charakter těchto publikačních výstupů, ale i v souvislosti se studijními
předměty, jež tito vyučující zajišťují. Jako podpůrný důvod Rada Akreditačního úřadu uvádí nižší míru
vědecké činnosti, zejména mezinárodní.
Rada Akreditačního úřadu konstatuje, že aktuální struktura personálního zabezpečení studijního
programu splňuje základní požadavky kladené akreditačními standardy na magisterské studijní
programy. Někteří vyučující však nevykazují dostatečnou publikační činnost, a to jak z hlediska
souvislosti se studijními předměty, jež daní vyučující zajišťují, tak pokud jde o charakter výstupů této
činnosti. Vysoká škola musí v rámci celkového personálního zabezpečení s ohledem na magisterský
stupeň studia a akademický profil studijního programu posílit publikační činnosti vyučujících zejména
v odborné komunitě uznávaných výstupech typu impaktovaných časopisů, či časopisů zařazených do
databáze Scopus. Je také důležité, aby Vysoká škola důsledně dbala na soulad publikační činnosti
jednotlivých vyučujících se studijními předměty, jež tito vyučující zajišťují.
Rada Akreditačního úřadu jako podpůrný důvod pro udělení kratší doby akreditace upozorňuje na nižší
míru vědecké činnosti, zejména mezinárodního charakteru, související s posuzovaným studijním
programem, kterou je nutné posílit.
Rada Akreditačního úřadu vzala na vědomí úpravu Vysoké školy předloženou ve vyjádření k podkladům
rozhodnutí z prosince 2018 týkající se studijní literatury a dále se touto skutečností nezabývala.
Rada Akreditačního úřadu dospěla k závěru, že předložený studijní program Vysoké školy v tuto chvíli
splňuje příslušné požadavky Standardů pro akreditace, avšak Vysoká škola neposkytuje dostatečné
záruky řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního programu na dobu 10 let, jak je
uvedeno výše. Doba 5 let umožňuje zahájit uskutečňování studijního programu, je přiměřená vůči
nedostatečné záruce řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního programu (viz výše) a je
adekvátní pro možnost nápravy zjištěných nedostatků v souvislosti s personálním zabezpečením
a tvůrčí činností Vysoké školy. Rada Akreditačního úřadu proto v souvislosti s § 80 odst. 1 písm. c)
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a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona o vysokých školách rozhodla o udělení
akreditace výše zmíněnému studijnímu programu na dobu 5 let, a proto se vydává toto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 83c odst. 4 zákona o vysokých školách podat odvolání
k Přezkumné komisi Akreditačního úřadu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím Národního akreditačního
úřadu pro vysoké školství, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana.
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…………………………………
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