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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 

 

Legislativní vymezení práv a povinností Akreditační komise 

 

Povinnosti Akreditační komise jsou uvedeny v zákonu o vysokých školách č, 111/1998 Sb. Po 

vydání tohoto zákona následovaly další legislativní dokumenty upravující práci Akreditační 

komise. V roce 1998 vydala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy memorandum, které 

definovalo vztah MŠMT a Akreditační komise. Definování vztahu bylo nutné provést dodatečně, 

protože tak nebylo učiněno v zákonu o vysokých školách č. 111/1998 Sb. V rámci memoranda je 

definováno, že hlavní činností Akreditační komise je péče o kvalitu vysokoškolského vzdělávání 

a to nezávisle na MŠMT. Veškeré procesy, které souvisí s rozhodováním či hodnocením kvality 

Akreditační komise tedy nemohou být ovlivňovány MŠMT. Členové Akreditační komise, 

předseda a místopředseda jsou jmenování vládou na základě doporučení ministryně, která se řídí 

výhradně odborností kandidátů. Funkční období člena Akreditační komise se počítá vždy od 1. 

září příslušného sudého roku. Práce Akreditační komise je financována z rozpočtu MŠMT a výše 

je stanovována na základě plánovaných počtů zasedání. Čerpání stanoveného rozpočtu je 

předmětem předběžné, průběžné a následné kontrole. Součástí Akreditační komise je sekretariát, 

jehož pracovníci jsou zaměstnanci MŠMT. Vedoucím akreditační komise je tajemník, kterého 

jmenuje a odvolává ministryně školství. Činnost sekretariátů ve vztahu k odborné činnosti 

Akreditační komise řídí předseda nebo předsedkyně Akreditační komise.   

Vyhláška č. 42/1999 Sb., která byla vydána 10. února 1999 a následovala vyhláška č. 312/2011 

Sb., která byla vydána 7. října 2011. Obě vyhlášky doplňují, upravují a mění vymezení 

akreditační proces, a to především specifikací obsahu akreditační žádosti a vyhláška č. 312/2011 

Sb. také upravuje části dříve vydaných legislativních dokumentů, které se během let od vydání 

změnily, nebo byly shledány jako nedostatečné. 

Vyhláška č. 42/1999 Sb. blíže specifikuje hlavně obsah akreditační žádosti, která je v zákonu č. 

111/1998 Sb. popsána pouze velice obecně. Vyhláška č. 42/1999 Sb. upravuje například, kdo 

akreditační žádost podepisuje a v kolika vyhotoveních je nutné žádost odevzdat – trojí písemné 

vyhotovení a v elektronické podobě. Dále vyhláška blíže specifikuje obsah žádosti, kde krom již 
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výše uvedených parametrů je žadatel povinen vyplnit níže uvedené údaje: 

a. název studijního programu s přihlédnutím k číselníku kmenových oborů; 

b. názvy a charakteristiky studijních oborů, pokud se studijní program na obory dělí, včetně 

možných kombinací studijních oborů;  

c. cíle studia společné pro celý studijní program a specifické pro jeho jednotlivé studijní 

obory, pokud se studijní program na obory dělí;  

d. profil absolventa studijního oboru. 

Vyhláška je doplněna o požadavek na charakteristiku profesí, pro jejichž výkon má být absolvent 

připraven a případné další uplatnění. Dalším požadavkem vyhlášky je vymezení podmínek, které 

musí student splnit v průběhu studia a jaké všeobecné, odborné a speciální znalosti a dovednosti 

musí mít absolvent pro získání titulu. Vyhláška dále podrobněji definuje informace, které by 

měly být uvedeny u jednotlivých předmětů vyučovaných v rámci studijního programu, včetně 

seznamu literatury a personálního zajištění vyučujícími, kteří dosahují požadovanou kvalifikaci. 

Ve vyhlášce je i definován požadavek na přehled finančního zajištění studijního programu a 

materiální a technické zázemí. 

Jak již bylo zmíněno, tak vyhláška č. 312/2011 Sb. především upravuje znění předešlých 

legislativních dokumentů. Od roku 2011 není nutné odevzdávat akreditační žádost „v trojím 

písemném vyhotovení“, ale vyhláška tento požadavek upravuje na volnější formulaci „v 

písemném vyhotovení“. V rámci standardizace terciárního vzdělávání Evropské unie dochází 

k definování hodnoty studijních kreditů, vyhláška blíže specifikuje, že jednotlivé předměty 

v rámci studijních oborů musí obsahovat počty kreditů, které student jejich absolvováním získá 

s tím, že „celkový rozsah studijní zátěže studijního předmětu vyjádřené v kreditech s rozdělením 

podle plánovaných aktivit studenta; přitom se předpokládá, že jeden kredit odpovídá 25 až 30 

hodinám studia a součet kreditů u studijních předmětů zařazených do studijního plánu je roven 60 

kreditům v jednom akademickém roce“. 

Povinnosti Akreditační komise jsou v obecné rovině definovány v zákoně o vysokých školách a 

blíže pak vyhláškách na něj navazujících. Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., vydaný 22. 

dubna 1998 definuje základní pravidla fungování vysokých škol, jejich práva a povinnosti. 

V části osmé, § 78 - § 86 jsou blíže definovány podmínky pro členství v Akreditační komisi, 

obecné náležitosti akreditačních žádostí a obecné parametry pro schvalování akreditačních 

žádostí. 

Náplní práce Akreditační komise je pečovat o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a posuzovat 
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vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost 

vysokých škol. Komise hodnotí činnost vysokých škol, kvalitu akreditovaných činností a 

zveřejňuje výsledky jejich hodnocení. V případě, že ministr řeší otázky týkající se vysokého 

školství, tak připomínkují jeho návrhy a vydávají stanoviska k žádostem o akreditaci 

vzdělávacích programů, k žádostem o oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem. Komise se také vyjadřuje v případě, že má dojít ke zřízení, sloučení, splynutí nebo 

zrušení fakulty veřejné vysoké školy. A v neposlední řadě vyjadřuje své souhlasné nebo 

nesouhlasné stanovisko v rámci žádostí o udělení státního souhlasu pro právnickou osobu, která 

chce působit jako soukromá vysoká škola.  

Počet členů Akreditační komise je ze zákona dvacet jedna a předsedu, místopředsedu a všechny 

členy jmenuje na základě návrhu ministra školství vláda. Členy Akreditační komise jsou 

odborníci doporučení reprezentací vysokých škol, Rady pro výzkum a vývoj a Akademie věd 

České republiky, z čehož vyplývá, že členem Akreditační komise může být pouze všeobecně 

uznávaná autorita. V případě, že je vybraný odborník rektorem, prorektorem nebo děkanem, pak 

nemůže být členem Akreditační komise, protože by mohlo dojít ke střetu zájmu. Členové 

Akreditační komise jsou jmenováni na dobu šesti let a mohou být členy maximálně dvě volební 

období. Při prvním jmenování určí vláda jednu třetinu členů, kteří budou jmenováni na dobu 

dvou let, a jednu třetinu členů jmenuje na čtyři roky. Člen akreditační komise může být ze své 

funkce odvolán pouze v případě, že se dlouhodobě neúčastní zasedání komise nebo na vlastní 

žádost. Vzhledem k šíři oborů, které v rámci schvalování akreditačních žádostí musí obsáhnout, 

má Akreditační komise právo zřizovat pracovní skupiny. V pracovních skupinách jsou odborníci 

se zaměřením na různé obory. Činnost Akreditační komise je materiálně a finančně 

zabezpečována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Krom stálých pracovních skupin 

má Akreditační komise také "účelové pracovní skupiny", které se věnují hodnocení fakult 

vysokých škol. Zatímco stálé pracovní skupiny jsou voleny na určité období, tak účelové 

pracovní skupiny jsou zřizovány pouze na období, kdy probíhá hodnocení. 

 



11 

 

Příloha č. 2 

 

Změny v akreditovaném program v době platnosti akreditace (25) 

V případě, že se vzdělávací instituce rozhodne v době platnosti akreditace studijního programu 

provést změny, pak musí postupovat v souladu se Standardy Akreditační komise pro posuzování 

žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních 

programů a jejich oborů. V rámci standardů jsou definovány oblasti, kdy vzdělávací instituce 

nemusí informovat Akreditačních komisi o změnách. Do těchto změn jsou zahrnuty níže uvedené 

oblasti: 

1. Vzdělávací instituce může v době platnosti akreditace provádět změny v obsahu jednotlivých 

studijních předmětů, protože za dobu deseti let může dojít k vědeckému vývoji v daném 

oboru. Dále se do předmětu mohou promítnout odborné zkušenosti přednášejících, které se v 

případě, že se vyučující věnuje výzkumné a publikační činnosti, také během deseti let mění a 

mají tak na vyučovaný předmět vliv. 

2. Vzdělávací instituce může změnit řazení studijních předmětů nebo jejich částí a to v případě, 

že vzdělávací instituce shledá, že změnou nebo přidáním předmětu přispěje k lepšímu splnění 

profilu absolventa. Instituce naopak může vyřadit předmět v případě, že změna pomůže k 

lepšímu splnění profilu absolventa. Změny v rámci předmětů nesmí změnit období výuky, čas 

vymezený pro přípravu na zkoušku nebo odborných praxí v akademických rocích. 

3. Jakékoliv obsahové změny nesmí mít vliv na výstupní profil absolventa a jeho profesní 

uplatnění, s čímž také souvisí fakt, že nesmí dojít ke změně obecných požadavků na státní 

závěrečné zkoušky. V případě, že dojde k obsahové změně v rámci studijných předmětů, pak 

je nutné měnit rovněž znalostní požadavky v rámci státní závěrečné zkoušky. 

4. V rámci personálního zajištění by nemělo ve vzdělávací instituci dojít ke změnám v oblasti 

úrovně zajištění výuky habilitovanými pracovníky. 

V případě, že vzdělávací instituce žádá o změny ve schváleném programu, tak údaje o 

navrhovaných změnách musí být uvedeny v souladu s vyhláškou č. 42/1999 Sb., jinými slovy 

musí být žádost o změny podávána v předepsaném formátu a změny mohou být uskutečněny až 

poté, co Akreditační komise navrhované změny schválí. Změny, o jejichž schválení, musí 

vzdělávací instituce oficiálně žádat Akreditační komisi, jsou následující: 

1. Dojde-li ke změně některého z údajů, které jsou uvedeny v části A akreditační žádosti. Část A 

obsahuje základní identifikační údaje a patří sem například název a sídlo žadatele, 
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navrhovaný typ vysoké školy nebo typ právnické osoby. 

2. Potřebuje-li vzdělávací instituce změnit profil absolventa a s tím související změny v obsahu 

studia. 

3. V rámci povolených změn obsahu studia může dojít ke změně požadavků na okruh a zaměření 

státních závěrečných zkoušek. V případě, že by mělo dojít ke změnám okruhů a zaměření 

státních závěrečných zkoušek, pak je nutné mít tuto změnu schválenou Akreditační komisí. 

4. Pokud by mělo dojít k zásadním změnám v oblasti personálního zajištění studijního programu 

u přednášejících a to především v oblasti počtu docentů a profesorů. 

V případě, že by měly výše navrhované změny ovlivnit původní akreditaci, tak Akreditační 

komise upozorní žadatele, že navrhovaná změna může ohrozit původní akreditaci. V případě, že 

jsou navrhované změny nezbytné, pak musí vzdělávací instituce předložit novou žádost o 

akreditaci nebo žádost o prodloužení akreditace stávajícího programu. 
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Příloha č. 3 

 

Kontrola práce Akreditační komise - interní a externí hodnocení (24) 

 

V roce 2005 byly pracovní skupinou EHEA vytvořeny standardy a postup pro zachování 

jednotné kvality v rámci vysokoškolského vzdělávání v zemích Evropy. Standardy mají pomoci 

nastavit pravidla interní a externí kontroly kvality práce institucí zajišťujících vysokoškolské 

vzdělávání a orgány kontroly institucí vysokoškolského vzdělávání, např. Akreditační komise. 

Externí kontrola institucí, které zajišťují kvalitu vysokoškolského vzdělávání, probíhá každých 5 

let. Pravidelné kontroly by měly zajistit vyšší kredibilitu práce hodnotících komisí. 

Pro zajištění kvalitativních standardů, provádí akreditační komise interní, vnitřní a vnější 

periodické hodnocení Akreditační komise a jejích hodnotitelů. Hodnocení je realizováno v 

souladu se Standardy a směrnicemi pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého 

školství a je zaměřeno jak na činnost akreditační komise a jejich pracovních skupin, tak na 

administrativní chod. Akreditační komise si vytváří interní mechanismy, které jí pomáhají 

sledovat a posuzovat kvalitu vlastní činnosti. Toto vnitřní hodnocení je zároveň součástí 

sebehodnotící zprávy, kterou hodnotí nezávislé grémium určené pro vnější hodnocení. Vnitřní 

hodnocení probíhá každoročně. Vzhledem k tomu, že probíhá pravidelně, tak jsou z něj patrné 

aktuální problémy a nedostatky, na jejichž odstranění v následném období Akreditační komise 

pracuje. A pravidelnost hodnocení Akreditační komise také umožňuje sledovat, jak Akreditační 

komise zapracovává doporučení vyplývající z předchozí zprávy. Vnitřní hodnocení Akreditační 

komise bylo poprvé provedeno v roce 2007. Součástí prvního hodnocení Akreditační komise 

bylo dotazníkové šetření, jehož úkolem bylo vystihnout nejdůležitější aspekty fungování 

Akreditační komise. Cílem dotazníku bylo postupné odbourávání problémů, ke kterým dochází v 

rámci zavádění nových nástrojů. V roce 2010 pak provedla Akreditační komise podrobnou 

analýzu zprávy o vnějším hodnocení a byl potvrzen statut plného členství Akreditační komise na 

další pětileté období. Výstupem analýzy byl přehled doporučení, která by měla vést ke 

zkvalitnění, zjednodušení a zefektivnění akreditačního procesu. Doporučení ke zlepšení bylo 

celkem 16 a zahrnovala následující oblasti: 

1. zaměřit se na sledování vnitřního hodnocení vysokých škol, 

2. rozšíření spolupráce studentů s odborníky z praxe, 

3. modernizace akreditačního procesu a archivace akreditační dokumentace, 
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4. prioritizovat požadavky komise před požadavky pracovních skupin a zapojit veřejnost do 

navrhování standardů, 

5. zkrátit délku akreditačního procesu a zajistit jeho větší flexibilitu,  

6. omezit opakované podávání neúspěšných akreditačních žádostí, 

7. systematicky školit členy akreditační komise a pracovních skupin (pozn. autorky - není 

uvedeno, o jaká školení se jedná), 

8. zavést pravidelnou obnovu pracovních skupin a požádat zástupce vysokých škol o 

připomínkování způsobu výběru členů pracovních skupin, 

9. zavedení jednotného jednacího řádu a způsobu odměňování pro všechny pracovní skupiny a 

posuzovatele, 

10. prohloubit spolupráci se zástupci zaměstnavatelů, 

11. zajistit stabilní finanční rozpočet, nalézt alternativní způsoby financování, aby mohla komise 

fungovat jako agentura pro zajištění kvality, 

12. vytvoření programového prohlášení, kde bude formulována celková koncepce a strategie 

Akreditační komise,  

13. změnit způsob nominace členů Akreditační komise - složení členů komise by mělo být 

konsenzem mezi vládou, zástupci vysokých škol a dalších klíčových institucí. Členy Akreditační 

komise by měli být i zástupci z řad studentů. 

14. Formalizovat fungování pracovních skupin a zajistit, aby žádný člen akreditační komise 

nemohl fungování pracovní komise zajišťovat sám, 

15. posílit autonomii a nezávislost na MŠMT (vyjmout sekretariát Akreditační komise z 

organizační struktury MŠMT), 

16. formulovat metodiku vnitřního a vnějšího hodnocení Akreditační komise (např. akční plán, 

nástroje zpětné vazby), 

Na oblasti doporučení pro zlepšení fungování Akreditační komise, která byla definována v roce 

2010, bylo již upozorněno v rámci předchozích hodnocení. Bohužel ne se všemi doporučeními se 

Akreditační komise ztotožnila a dalším problémem plnění výše uvedených doporučení je fakt, že 

některá z doporučení jsou spíše směřována na instituce, které se zabývají vytvářením 

vysokoškolské vzdělávací politiky, konkrétně MŠMT a dalších institucí, které se podílí na 

vytváření národní politiky. 

Tvorba systém vnitřního hodnocení Akreditační komise se opírala o zkušenost Akreditační 

komise, poradního orgánu vlády Slovenské republiky, který se zabývá tvorbou systému vnitřního 
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a vnějšího hodnocení. Systém vnitřního hodnocení, tedy podrobný dotazník byl vytvořen v letech 

2006-2007 a dotazníkové šetření bylo realizováno v roce 2007. Převzatá metodika byla upravena 

na základě aktuálního stavu a potřeb českého prostředí. Nástrojem pro hodnocení kvality práce 

byl zvolen dotazník, který obsahoval různé oblasti činnosti Akreditační komise. Mezi tyto okruhy 

patří oblast struktury, způsob hodnocení kvality procesů a hodnocení výsledků Akreditační 

komise. Tyto tři zastřešující okruhy byly dále děleny na subkritéria, a ta byla dále dělena na 

konkrétní otázky. Odpověď na každou z otázek mohla být buď kvalitativní - formou slovní 

odpovědi, nebo kvantitativní - formou číslice. Slovní komentář byl nepovinný, ale v případě 

nedostatků měl umožnit respondentům bližší popsání problému. Dotazník byl přizpůsoben 

jednotlivým skupinám pracovníků Akreditační komise, tady pracovníkům sekretariátu, členům 

Akreditační komise a členům pracovních skupin. Výsledek dotazníkového šetření potvrdil 

problémy uvedené ve vnějším hodnocení a nastartoval proces nápravy. V následném 

dotazníkovém šetření se ukázalo, že v rámci fungování nebyly spatřeny žádné zásadní 

nedostatky, které by ohrozily kvalitu práce Akreditační komise. Nicméně výstupem z 

dotazníkového šetření byly opět okruhy, které by měly Akreditační komisi pomoci zlepšit její 

vnitřní fungování. Z dotazníkového šetření vyšlo najevo následující: 

1. Nerovnoměrné vytížení pracovníků Akreditační komise a pracovních skupin. Akreditační 

komise a její pracovní skupiny si daly za cíl do září 2012 provést reorganizaci. 

2.  Součástí reorganizace by mělo být složení pracovních skupin, kde nejsou v dostatečné míře 

zastoupení odborníci z praxe, neuniverzitních vysokých škol a více cizinců. A pravidla členství 

by měla být dle respondentů více formalizována. 

3. Elektronická podoba žádostí nemá jednotnou podobu. Předkládání, hodnocení a distribuce 

akreditačních žádostí. Vzhledem k tomu, že akreditační žádost neměla jednotnou podobu a 

nebyla v elektronické formě.  
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Příloha č. 4 

 

Částečné přepisy rozhovorů se zástupci vzdělávacích institucí 

 

Základní parametry vzdělávací instituce č. 1 

Délka fungování katedry: od roku 1946 

Počet studentů katedry: cca 540  

Počet vyučujících: 19 (respondent si nebyl jist) 

Jak dlouho je studijní program katedry akreditován: respondent nevěděl, ale myslel si, že teď 

někdy bude akreditace končit a bude nutné žádat o reakreditaci. 

 

Přepis části realizovaného rozhovoru 

1. Kolik času je přípravě akreditační dokumentace věnováno? „Asi tak 2 měsíce.“ 

2. Jak probíhá příprava podkladů pro akreditační žádost a kdo se na přípravě 

akreditační žádosti podílí (interní/externí pracovníci školy, mají možnost vyučující 

nahlédnout/komentovat/připomínkovat akreditační žádost?, využívá škola nějakého 

konzultanta, který s přípravou akreditační dokumentace pomáhá? „Na starosti to má 

vedoucí a zástupce katedry, žádné externí konzultanty katedra nevyužívá. Přípravu dělali 

zástupci jednotlivých sekcí, kteří dodají podklady a ti, kdo zpracovávají, tedy vedoucí a 

zástupce katedry, tak obsahově upraví. Na přípravě se podílí pouze vybraní lidé, 

neprobíhá žádná diskuze. Akreditační komisi předložíme to, co si zástupce sekce myslí a v 

praxi si každý dělá, co chce.“ 

3. Souhlasíte s náplní akreditovaného studijního programu? „Ne, nesouhlasím s náplní, 

ale je to proto, že náplň byla dělána lidmi, kteří nebyli dostatečně fundovaní, neměli 

dostatek zkušeností. Nepřihlíží se k reálným zkušenostem, ale k titulům.“ 

4. Probíhá nějaká průběžná kontrola nebo revize obsahu a cílů programu během doby, 

kdy je studijní program akreditován? „Žádná průběžná kontrola neprobíhá, ale když 

se v rámci sekce didaktiky vedly spory mezi mírou teorie a praxe, tak byla revize 

vynucena tímto sporem a nespokojeností studentů, jinak si myslím, že by revize cílů 

neproběhla. Stejně ta revize moc nepomohla. Studenti a sekce didaktiky požadovala více 

předmětů didaktiky a praxe…další problém je kvalita probíhající praxe. Neexistuje žádný 

standard pro fakultní školy, mají strašně rozdílnou kvalitu. Když mám poslat studenta na 
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praxi, tak vím, kam mám poslat člověka, který má učitelské ambice a je skutečně 

motivovaný a kam poslat člověka, kterému to je jedno. Fakultní škola nemá žádné 

standardy a jejich kvalita se značně liší.“  

5. V případě, že nějaká kontrola probíhá, tak jak často a jakým způsobem probíhá? 

Následují po revizi nějaké úpravy nebo změny v rámci studijního programu? 

„Zmíněná kontrola proběhla tak, že na konci semestru vyučující sepsali, co během 

semestru ve výuce dělali, bylo to okomentováno vedením, ale někteří vyučující si stejně 

řekli, že to budou dělat po svém. Náplň studijního programu se značně liší od 

akreditačních dokumentů. Například garantem oboru x (poznámka autorky – pro 

zachování anonymity instituce není konkrétní studijní obor uveden) se stala nově příchozí 

kolegyně, teoretička a překopala celý program. Obsah studijního programu do značné 

míry závisí ne na akreditační dokumentaci, ale na síle vedení katedry a síle osobnosti 

pedagoga každého předmětu. Kdo si co prosadí to je, není to dáno administrativním 

požadavkem, každý vyučující si jede po své linii.“ 

6. Když na katedru nastoupí nový vyučující, je seznámen s akreditační komisí 

schváleným studijním programem? „Vyučující, kteří na katedru přichází, jsou většinou 

absolventi, takže věděli, co se na katedře děje. Nový člověk to dostane od šéfa befelem, ale 

již nekontroluje, zda to lidi dělají, nechodí na hospitace. Když si vyučující řekne, tak do 

akreditační dokumentace nahlédnout může, ale upřímně řečeno je akreditační 

dokumentace daleko od skutečného dění na katedře.“ 

7. Jakým způsobem získáváte od studentů zpětnou vazbu? „Na konci každého semestru 

se dělá elektronicky, je to tak plošně na celé škole. Vyučující mají k zpětné vazbě přístup, 

ale nevím, do jaké míry s ní pracují. Dříve, když nebyla elektronická zpětná vazba, tak si 

někteří učitelé ve svých předmětech dělali anketu, ale to si dělali pro sebe.“ 
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Základní parametry vzdělávací instituce č. 2 

Počet studentů katedry: cca 250  

Počet vyučujících: 18 

Jak dlouho je studijní program katedry akreditován: akreditace platná do roku 2017 

 

Přepis části realizovaného rozhovoru 

Délka působení ve vzdělávací instituci č. 1: 24 let 

Jaký/é předmět/y vyučujete?: pro zachování anonymity respondenta neuvedeno 

1. Kolik času je přípravě akreditační dokumentace věnováno? „Příprava probíhá 

postupně. Akreditace končí v roce 2017 a již teď se katedra připravuje na reakreditaci.“ 

2. Jak probíhá příprava podkladů pro akreditační žádost a kdo se na přípravě 

akreditační žádosti podílí (interní/externí pracovníci školy, mají možnost vyučující 

nahlédnout/komentovat/připomínkovat akreditační žádost?, využívá škola nějakého 

konzultanta, který s přípravou akreditační dokumentace pomáhá? „Akreditace je 

brána jako příležitost, vždy spojeno s prosazením nového modelu. Po vnucení Boloňského 

procesu došlo k násilné restrukturaci původního studijního programu. Dříve jsme měli 

klinický rok, tedy roční praxi, na základě nutnosti programy strukturovat jsme ho museli 

bohužel zrušit. Není možné, aby se student připravil na učení během praxe, která má pár 

týdnů, za tu dobu nemůže navázat vztah se studenty, nemá šanci vidět, jak studenti dělají 

pokrok, je to příliš krátký časový úsek.  

Máte pocit, že změny, které byly vynuceny Boloňským procesem, pomohly zlepšit 

mobilitu a lépe strukturovat studijní program? 

Změny vnímáme spíše negativně, mobilitě to neprospělo, ztratil se další semestr 

v bakalářském studijním programu, kde je nutno, aby bylo studium ukončeno v určitém 

čase, strukturací programů nám také přibylo hodně administrativy. Na začátku 2. ročníku 

se už zadává bakalářská práce, když se student ještě ani pořádně nerozkoukal, tak si má 

vybírat téma práce…příprava učitele potřebuje čas, nejde to urychlit… 

V současné době plánujeme reakreditaci studijního programu. Na začátku příprav vedení 

učiní rozhodnutí ohledně celkového směřování programu. Když připravujeme materiály 

pro akreditaci, tak tvoří nějakou vizi, pracujeme ve skupinách dle sekcí (lingvistická 

sekce, literárně-kulturní sekce, ELT metodika a didaktika, praktický jazyk a ESP). 

Příprava akreditace probíhá ve výše uvedených skupinách, v rámci skupiny se 
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domlouváme, kdo co bude dělat. Práce na přípravě akreditace donutí člověka revidovat 

obsah předmětu, doporučenou a povinnou literaturu, doplnit nová témata a zamyslet se 

nad způsobem realizace předmětu.“ 

3. Souhlasíte s náplní akreditovaného studijního programu? „Na tvorbě programu se 

podílejí jednotliví členové katedry a průběžně mají možnost si svůj vlastní předmět 

upravovat.“ 

4. Probíhá nějaká průběžná kontrola nebo revize obsahu a cílů programu během doby, 

kdy je studijní program akreditován? 5. V případě, že nějaká kontrola probíhá, tak 

jak často a jakým způsobem probíhá? Následují po revizi nějaké úpravy nebo změny 

v rámci studijního programu? „V době akreditace se může program jevit nějak a 

následně v praxi přijdeme na to, že reálná zátěž studenta/učitele je větší a musí dojít k 

modifikacím během realizace. Také se neustále zkouší něco nového, ale v případě změn se 

jedná spíše o ad hoc změny, spíše drobnosti než něco zásadního. Například měli jsme 

virtuální školu a zjistili jsme, že je třeba ji aktualizovat, zmodernizovat, logická návaznost 

byla změněna a v rámci didaktiky byl zaveden microteaching. Dalším důležitým faktorem 

je také personální obsazení, pokud se změní vyučující, tak dojde také k určitým drobným 

změnám ve výuce jeho předmětu. Akreditační materiály řeknou co je minimálně nutné, 

pomáhá to držet určitou kontinuitu, v případě, že někdo z pedagogů odejde, tak je nutné 

předmět pokrýt aspoň v minimální předepsané míře, takže nám akreditační dokumentace 

pomáhá zajišťovat kontinuitu. S obecnými cíli programu nepracujeme, nejsou jasně 

definované, je to pouze obecná definice. Pracujeme s cíli, které si definujeme v rámci 

jednotlivých předmětů, např. jasně definovaným cílem je jazyková úroveň absolventa, 

jinak jsou v rámci akreditace cíle příliš obecné a nejsou nijak měřitelné. V současné době 

neexistuje definice nebo standard absolventa učitelské profese, jediné, co je definováno, 

jsou procenta, kolik odborné a praktické přípravy má student v rámci studia absolvovat.“ 

5. Když na katedru nastoupí nový vyučující, je seznámen s akreditační komisí 

schváleným studijním programem? „V průběhu platnosti akreditace se musíme 

vyrovnávat se změnami v personálním obsazení katedry, průběžně se mění personální 

zajištění instituce. Nový člověk je seznámen s filozofií a obsahem programu a s tím, jak 

celkově katedra funguje.“ 

6. Jakým způsobem získáváte od studentů zpětnou vazbu? „Zpětnou vazbu získáváme 

pravidelně elektronicky, ale ta bohužel nemá moc velkou vypovídající hodnotu, bereme ji 
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s rezervou. Hodně učitelů si dělá zpětnou vazbu samo, třeba formou dotazníků. Pokud je 

zpětná vazba negativní a je konstruktivní, tak se to snažíme přehodnotit.“ 

 

 


