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ROZHODNUTÍ
o udělení akreditace studijnímu programu
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. a) a c) 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
bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Mezinárodní management a marketing
se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu
§ 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, pro uskutečňování Vysokou
školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (se sídlem účastníka řízení: U Santošky 1093/17,
150 00 Praha 5), na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí; součástí daného studijního programu
jsou ve smyslu § 44 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách pravidla a podmínky pro vytváření
studijních plánů Mezinárodní cestovní ruch, Řízení digitálního marketingu.
Odůvodnění:
I.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., se sídlem U Santošky 1093/17, 150 00
Praha 5 (dále jen „Vysoká škola“), předložila dne 7. října 2019 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 bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu
Mezinárodní management a marketing se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční
a kombinovanou pro uskutečňování Vysokou školou, přičemž její oprava byla Akreditačnímu úřadu
doručena dne 11. prosince 2019. Vysoká škola v žádosti uvedla, že součástí studijního programu budou
ve smyslu § 44 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pravidla a podmínky pro
vytváření studijních plánů, a to Mezinárodní cestovní ruch a Řízení digitálního marketingu.
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. Vysoká škola dne 30. dubna 2020 sdělila, že studijní
program nebude realizován na Vzdělávacím a konzultačním institutu v Mariánských Lázních. Vysoká
škola rovněž doplnila svou žádost na základě následného usnesení o přerušení řízení dne 4. června
2020 o informace týkající se zajištění studia na více místech uskutečňování, obsahu studia,
personálního zabezpečení studijního programu, tvůrčí činnosti pracoviště Vysoké školy a studijních

1

opor. Po vyhotovení stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj Rady Akreditačního úřadu pro
příslušnou oblast vzdělávání a zpravodaj za profesně zaměřené studijní programy zprávu.
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 zprávy zpravodajů obdržela Vysoká škola v zájmu usnadnění přístupu k podkladům
pro rozhodnutí přílohou přípisu čj. NAU-504/2019-15. Vysoká škola svého práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí využila přípisem vedeným Akreditačním úřadem pod čj. NAU-504/2019-16 a doručeným
Akreditačnímu úřadu dne 7. července 2020, přičemž dne 8. července 2020 Vysoká škola také vyjasnila, že
studijní program nebude uskutečňován ve smyslu § 81 zákona o vysokých školách se Soukromou
vysokou školou ekonomickou Znojmo, s.r.o.
Rada Akreditačního úřadu se na svém zasedání č. 7/2020 konaném dne 9. července 2020 usnesla
na udělení akreditace na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí z níže uvedených důvodů.
V zápise Rada Akreditačního úřadu současně v návaznosti na dále zjištěné skutečnosti určila Vysoké
škole, aby předložila k výše uvedeným studijním programům kontrolní zprávy.

II.
Po projednání předložených materiálů 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 akreditaci na dobu kratší než 10 let z důvodu, že
se akreditace danému studijnímu programu uděluje poprvé. Tato skutečnost je sama o sobě ve smyslu
§ 80 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách důvodem pro udělení kratší doby akreditace.
Rada Akreditačního úřadu však udělila studijnímu programu Vysoké školy akreditaci na dobu kratší než
10 let také z důvodu, že Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky personálního zabezpečení a rozvoje
studijního programu na dobu 10 let. Tyto záruky se týkají publikační činnosti některých akademických
pracovníků včetně garantů studijních předmětů.
Rada Akreditačního úřadu konstatuje, že někteří akademičtí pracovníci zajišťující posuzovaný studijní
program vykazují slabou publikační činnost, kdy v ní absentují zejména uznávané typy výstupů (například
výstupy v alespoň domácích recenzovaných anebo v impaktovaných časopisech, významné vědecké
monografie, a podobně). Zaměření této publikační činnosti často není plně v souladu se studijními
předměty zajišťovanými těmito pracovníky, což je však dle názoru Rady Akreditačního úřadu částečně
způsobeno tím, že někteří vyučující zajišťují větší počet studijních předmětů různého zaměření, přičemž
publikují jen k některým z nich.
I přes to, že se jedná o profesně zaměřený bakalářský studijní program, Vysoká škola nemůže rezignovat
na rozvoj publikační činnosti jednotlivých akademických pracovníků, kteří mají zajistit rozvoj studijního
programu do budoucna. Rada Akreditačního úřadu doporučuje u některých akademických pracovníků
snížit jejich zátěž výukou většího počtu studijních předmětů tak, aby měli tito dostatečný časový prostor
na rozvoj publikační a další tvůrčí činnosti související zejména s předměty, jež budou zajišťovat. Rada
Akreditačního úřadu se na rozvoj publikační činnosti akademických pracovníků zaměří v rámci vyžádané
kontrolní zprávy.
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Rada Akreditačního úřadu dospěla k závěru, že předložený studijní program Vysoké školy v tuto chvíli
splňuje příslušné požadavky Standardů pro akreditace, avšak akreditace se studijnímu programu Vysoké
školy uděluje poprvé a Vysoká škola neposkytuje dostatečné záruky jeho řádného personálního
zabezpečení a rozvoje na dobu 10 let, jak je uvedeno výše. Doba 5 let umožňuje zahájit uskutečňování
studijního programu, je přiměřená vůči nedostatečné záruce jeho řádného personálního zabezpečení
a rozvoje (viz výše), je adekvátní pro možnost nápravy zjištěných nedostatků v souvislosti s publikační
činností akademických pracovníků a je také adekvátní pro ověření, zda je Vysoká škola schopna řádně
uskutečňovat bakalářský studijní program zaměřený na mezinárodní management a marketing. Rada
Akreditačního úřadu z těchto důvodů podle § 80 odst. 1 písm. a) a c) 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 správního řádu)
prostřednictvím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Karmelitská 529/5, Malá Strana,
118 12 Praha 1.

V Praze dne 9. července 2020
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……………………………..
JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.
předseda Národního akreditačního úřadu
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