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Akreditace podle zákona č. 111/1998 Sb.Akreditace podle zákona č. 111/1998 Sb.

1. leden 1999 – vstupuje v platnost část zákona 
o vysokých školách týkající se akreditací o vysokých školách týkající se akreditací 
studijních programůstudijních programů

- akreditují se všechny studijní programy

Předchozí právní úpravaPředchozí právní úprava

- akreditovaly se jen doktorské studijní - akreditovaly se jen doktorské studijní 
programy



Úloha Akreditační komise (AK)Úloha Akreditační komise (AK)
AK pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání.    AK pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání.    

K tomuto účelu zejména:

- hodnotí vysoké školy- hodnotí vysoké školy

- vydává stanovisko k žádostem o akreditaci- vydává stanovisko k žádostem o akreditaci
(studijní programy, obory habilitací a profesur)

- vydává stanovisko ke  zřízení fakulty veřejné VŠ- vydává stanovisko ke  zřízení fakulty veřejné VŠ

- vydává stanovisko k žádosti o udělení státního 
souhlasu působit jako soukromá VŠsouhlasu působit jako soukromá VŠ

- určuje typ vysoké školy- určuje typ vysoké školy



Žádosti o akreditace studijních oborů
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Žádosti o akreditace habilitačních řízení Žádosti o akreditace habilitačních řízení 
a řízení ke jmenování profesorema řízení ke jmenování profesorem
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Žádosti o státní souhlas působit jako Žádosti o státní souhlas působit jako 
soukromá VŠsoukromá VŠ
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Problém přetíženosti systémuProblém přetíženosti systému

Příčina:Příčina:

legislativní rámec je vytvořen tak, aby podporoval 
kvantitativní rozvoj vysokého školství

(nástroj: normativní financování na studenta)(nástroj: normativní financování na studenta)

legislativa nedává možnost vytvářet účinnou politiku 
rozvoje vysokého školství (chybí možnost rozvoje vysokého školství (chybí možnost 
regulace např.s ohledem na společenskou regulace např.s ohledem na společenskou 
potřebu)

některé prvky vysokoškolského systému neplní účel některé prvky vysokoškolského systému neplní účel 
(např. vrstvení studijní program – studijní obor)



Studijní program – Studijní obor

- uměle vytvořený dvoustupňový systém

Studijní program – Studijní obor

- uměle vytvořený dvoustupňový systém
- reálně funguje proti duchu zákona o vysokých 

školách, neboť jako základní jednotka se užívá obor školách, neboť jako základní jednotka se užívá obor 
(nikoli program)
→ potřeba ještě jemnějšího členění oborů: vznik → potřeba ještě jemnějšího členění oborů: vznik 
specializací (zaměření)

- problém: specializace nelze akreditovat
→ (negativní) řešení: povýšit specializaci na → (negativní) řešení: povýšit specializaci na 
samostatný obor → důsledky: nárůst počtu oborů, 
tříštění struktury oborůtříštění struktury oborů
rok 2002: 4 000 oborů, rok 2008: 6 200 oborů



Tříštění oborů - příčinyTříštění oborů - příčiny
1.     každá instituce se snaží uskutečňovat co nejvyšší počet 

studijních oborů (na všech stupních studia), což má studijních oborů (na všech stupních studia), což má 
přinést:

– vyšší prestiž pracoviště,– vyšší prestiž pracoviště,
– lepší hodnocení pracoviště,
– v případě akreditace magisterských programů větší zájem – v případě akreditace magisterských programů větší zájem 

uchazečů o studium,
– v případě akreditace doktorských programů možnost 

personální reprodukce,
– v případě akreditace doktorských programů možnost 

personální reprodukce,

2.     nové obory jako marketingový tah, což má zvýšit zájem o 
studium;studium;

– problémy: umělé vytváření vnějškově atraktivních názvů, 
za kterými se skrývá původní (neatraktivní) obsah,za kterými se skrývá původní (neatraktivní) obsah,

– extrém: vznik oborů, které nejsou nijak spojeny s činností 
školy a jejích kmenových pracovníků.školy a jejích kmenových pracovníků.



Nástroje k zastavení neúčelné expanzeNástroje k zastavení neúčelné expanze
Dvě roviny nástrojů:
1) rovina stávající legislativy
2) příprava nové legislativy2) příprava nové legislativy

ad 1) Rovině současné legislativyad 1) Rovině současné legislativy
Z pohledu vysoké školy
– racionalizovat expanzi (vzhledem k personálním 
možnostem a souvisejícímu výzkumu),možnostem a souvisejícímu výzkumu),

– v případě tvorby nových studijních oborů zvažovat, 
zda nejde jen o zaměření, které by bylo efektivnější zda nejde jen o zaměření, které by bylo efektivnější 
nabízet v rámci povinně volitelných předmětů nebo 
formou uceleného moduluformou uceleného modulu



Z pohledu Akreditační komiseZ pohledu Akreditační komise

- posuzovat nové studijní obory v kontextu již akreditovaných 
studijních programů příslušné vysoké školy (nepřekrývá se studijních programů příslušné vysoké školy (nepřekrývá se 
profil absolventa?, nepřekrývá se nabídka předmětů?, není 
profil příliš úzce specializovaný?)profil příliš úzce specializovaný?)

- posuzovat zabezpečení studijních oborů v kontextu 
zabezpečení obdobných oborů na jiných vysokých školách zabezpečení obdobných oborů na jiných vysokých školách 
(učí v nich stejní nebo jiní lidé, je to při součtu úvazků vůbec 
fyzicky zvladatelné?)fyzicky zvladatelné?)

- magisterské a především doktorské programy posuzovat 
z hlediska související výzkumné činnosti pracoviště v oboru z hlediska související výzkumné činnosti pracoviště v oboru 
(je příslušné pracoviště příjemcem výzkumných grantů a 
projektů v daném oboru?)projektů v daném oboru?)

- přenášení důrazu od akreditací směrem k hodnocení vysokých 
škol (a s tím spojeným reakreditacím)škol (a s tím spojeným reakreditacím)



ad 2) Příprava nové legislativyad 2) Příprava nové legislativy
- financování, které by vysoké školy nenutilo ke kvantitativní 
expanzi,expanzi,

- propracovat kritéria vzniku nových vysokoškolských institucí  
některé problémy: - jak začlenit VOŠ a nedevalvovat systém?některé problémy: - jak začlenit VOŠ a nedevalvovat systém?

- jaká má být státní politika vůči soukromým  
VŠ?VŠ?

- sjednocení dvostupňovosti „studijní program – studijní obor“, 
která se ukázala jako neefektivní, tzn. ponechat jen obory nebo která se ukázala jako neefektivní, tzn. ponechat jen obory nebo 
programy, ale již bez dalšího členění na obory

- akreditační systém, který usnadní a zefektivní činnost vysokých - akreditační systém, který usnadní a zefektivní činnost vysokých 
škol a Akreditační komise → částečný přechod od 
programových akreditací k akreditacím institucionálním:programových akreditací k akreditacím institucionálním:



Modely akreditačního systémuModely akreditačního systému

A) - spojení periodického hodnocení instituce s A) - spojení periodického hodnocení instituce s 
reakreditacemi všech programů

- samostatně by se akreditovaly pouze nové programy- samostatně by se akreditovaly pouze nové programy

B) - akreditace oblastí studia (ekonomie, přírodní vědy, B) - akreditace oblastí studia (ekonomie, přírodní vědy, 
technické vědy atd.) pro uskutečňování na 
úrovních Bc., Mgr. a Dr.úrovních Bc., Mgr. a Dr.

- samostatně by se akreditovaly pouze některé 
programy, které by připravovali na výkon programy, které by připravovali na výkon 
regulované profese



Národní versus „liberální“ modelNárodní versus „liberální“ model

Národní model:Národní model:

o kvalitu pečuje jedna (nebo několik) národních 
akreditačních agentur (financovány z veřejných akreditačních agentur (financovány z veřejných 
prostředků nebo z prostředků VŠ)

Liberální model:

EQAR (evropský registr akreditačních agentur)EQAR (evropský registr akreditačních agentur)
založen v roce 2008 na myšlence, že každá VŠ si bude 

moci vybrat z registru libovolnou agenturumoci vybrat z registru libovolnou agenturu
cíl: stimulovat volný pohyb služeb v oblasti zabezpečení 
kvality VŠ vzděláváníkvality VŠ vzdělávání


