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PŘÍKAZ REKTORA 

č. 18/2021 
 

Postup vnitřní akreditace studijních programů 

I. 
Úvodní ustanovení  

(1) Tato vnitřní norma ČVUT doplňuje a do vzájemných souvislostí uvádí informace tykající se procesu 
spojeného s udělením oprávnění uskutečňovat studijní program (dále též jen „SP“) v rámci 
institucionálně akreditované oblasti vzdělávání (dále též jen „vnitřní akreditace“), které jsou 
primárně obsaženy ve vnitřních předpisech a ostatních vnitřních normách ČVUT. 

(2) Institucionální akreditace udělená Národním akreditačním úřadem pro vysoké ́školství (dále jen 
„NAÚ“) umožňuje vysoké škole na svých fakultách samostatně vnitřně akreditovat všechny typy 
SP v těch oblastech vzdělávání, pro které byla vysoké škole institucionální akreditace udělena. 
V ostatních oblastech vzdělávání mimo institucionální akreditaci uděluje akreditaci SP NAÚ.  

(3) Funkci orgánu, který je oprávněn v rámci vnitřního akreditačního procesu posoudit způsobilost 
fakulty uskutečňovat SP, tj. udělit vnitřní akreditaci (oprávnění uskutečňovat SP v rámci 
institucionálně akreditované oblasti vzdělávání), vykonává Rada pro vnitřní hodnocení (dále jen 
„RVH“), a to v rozsahu § 12 odst. 1 písm. b) a c) ve spojení s § 12 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s vnitřními předpisy ČVUT. 

(4) SP pro vnitřní akreditaci jsou navrhovány, připravovány a schvalovány v souladu s nařízením vlády 
č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství (dále jen „nařízení vlády“), 
metodickými pokyny NAÚ (zejm. Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí 
o akreditaci studijního programu a Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů), 
Akreditačním řádem ČVUT a ostatními vnitřními normami ČVUT. 

II. 
Příprava a schvalování konceptu SP 

(1) Koncept SP představuje plán příslušné fakulty podat návrh nového SP. Struktura konceptu je 
stanovena dle formuláře uvedeného v příloze č. 1 tohoto příkazu (Formulář konceptu SP v rámci 
institucionální akreditace ČVUT).  

(2) Postup projednání a schválení konceptu se řídí Akreditačním řádem ČVUT.  

(3) Návrh konceptu SP podává děkan rektorovi prostřednictvím Odboru pro kvalitu a informační 
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systém Rektorátu (dále jen „OKIS“). OKIS provede kontrolu formální správnosti konceptu SP 
a v případě, že je zřízena Rada oblasti vzdělávání (ROV) pro danou oblast vzdělávání (OV), vyžádá 
si její stanovisko pro RVH. Není-li návrh konceptu SP úplný nebo vykazuje-li formální nedostatky, 
vyzve OKIS předkladatele ve stanovené lhůtě k doplnění a odstranění zjištěných nedostatků 
návrhu konceptu SP. 

(4) Pokud je koncept dle Akreditačního řádu ČVUT schválen, děkan příslušné fakulty pověří 
navrženého garanta SP (dále jen „GSP“) přípravou návrhu SP.  

III. 
Příprava návrhu SP  

(1) Návrh SP je dokumentace, která prokazuje účelnost a kvalitu SP a je zpracována v souladu 
s požadavky na akreditační dokumentaci vycházející z pravidel a metodických pokynů NAÚ.  

(2) Formuláře potřebné pro přípravu návrhu (včetně formulářů NAÚ A, B-I, B-IIa, B-IIb, B-III, B-IV, C-I, 
C-II, C-III, C-IV, C-V, D-I a E) jsou dostupné na portálu ČVUT (OKIS).  

(3) Při přípravě návrhu SP není v rámci sebehodnotící zprávy (formulář E) povinné vyplňovat část I. 
Instituce (standardy 1.1 až 1.15), které obecně pokrývá institucionální akreditace ČVUT.  

(4) Návrh SP vypracovává děkanem pověřený GSP. 

(5) Při zpracování návrhu se pověřený GSP řídí zejména vnitřními předpisy a ostatními vnitřními 
normami ČVUT a metodickými postupy a standardy NAÚ.  

(6) Postup projednání a schválení návrhu SP se řídí Akreditačním řádem ČVUT.  

(7) Návrh SP podává děkan rektorovi prostřednictvím OKIS. OKIS provede kontrolu formální 
správnosti návrhu SP. Není-li návrh SP úplný nebo vykazuje-li formální nedostatky, vyzve OKIS 
předkladatele ve stanovené lhůtě k doplnění a odstranění zjištěných nedostatků návrhu SP. Úplný 
návrh SP postoupí OKIS rektorovi. 

 
IV. 

Hodnocení návrhu SP RVH 

 

(1) Návrh SP postoupí rektor k projednání v RVH a to ve lhůtě do 30 dnů od jeho podání/doplnění.  

(2) RVH zřídí dočasnou pracovní komisi pro hodnocení návrhu SP (dále jen „hodnotící komise“). Na 
návrh člena hodnotící komise pro oblast vzdělávání, do níž SP primárně spadá, RVH jmenuje 
a odvolává předsedu hodnotící komise; předsedou hodnotící komise nesmí být osoba působící na 
fakultě, která předkládá návrh SP.  

(3) Hodnotící komise je poradním orgánem RVH pro přípravu stanoviska k návrhu SP. Její činnost řídí 
předseda hodnotící komise.  

(4) Na návrh předsedy hodnotící komise RVH jmenuje a odvolává další členy hodnotící komise. 
Z minimálního počtu 3 dalších členů alespoň jeden z nich nesmí být zaměstnancem či studentem 
ČVUT. V případě členů hodnotící komise, kteří jsou akademickými pracovníky, je vyžadováno jejich 
jmenování profesorem nebo docentem, a v případě dalších členů hodnotící komise jejich řádně 
ukončené vysokoškolské vzdělání. 

(5) Jmenování předsedy a členů hodnotící komise v RVH se musí uskutečnit ve lhůtě do 30 dnů 
ode dne postoupení návrhu SP rektorem.  

(6) Každý člen hodnotící komise před zahájením své činnosti učiní písemné prohlášení o tom, že je 
seznámen s právy a s povinnostmi, které pro něj vyplývají z vnitřních norem ČVUT. 
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(7) Předkladatel návrhu SP bude seznámen se složením hodnotící komise. Předkladatel návrhu SP má 
možnost ve lhůtě 7 dnů od jmenování členů komise zaslat RVH své nesouhlasné stanovisko ke 
složení hodnotící komise s odůvodněním.  

(8) Každý člen hodnotící komise v rámci posouzení návrhu vyhodnocuje míru naplnění standardů 
pro daný typ SP podle nařízení vlády, a to vyplněním formulářů, které jsou přílohami č. 2 až 4 
tohoto příkazu:  

• Formulář posouzení návrhu bakalářského SP ČVUT 

• Formulář posouzení návrhu navazujícího magisterského SP ČVUT 

• Formulář posouzení návrhu doktorského SP ČVUT. 

(9) Předmětem posouzení jsou primárně standardy týkající se:  

• souladu SP s posláním ČVUT, profilem absolventa a obsahem studia (S-2.xx)  

• činnosti spojené s výukou a hodnocením výsledků studia včetně tvůrčí činnosti (S-3.xx)  

• zabezpečení SP (finanční, materiální a další) (S-4.xx) 

• GSP (S-5.xx)  

• personálního zabezpečení SP (S-6.xx)  

• dalších specifických požadavků na zajištění SP (S-7.xx).  

Není posuzována pouze skupina standardů s institucionálním kontextem (standardy S-1.xx), který 
byl splněn udělením institucionální akreditace pro ČVUT ze strany NAÚ.  

(10) Člen hodnotící komise na závěr hodnocení vyjádří své stanovisko, zda doporučuje či nedoporučuje 
daný SP k vnitřní akreditaci, včetně příslušného odůvodnění. Hodnocení je pracovním 
podkladovým materiálem pro jednání RVH.  

(11) Člen hodnotící komise zpracuje posudek SP ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy získal přístup 
k pokladovým materiálům nezbytným pro posouzení. Za zpřístupnění podkladových materiálů 
členům hodnotící komise odpovídá OKIS.  

(12) Za zpracování posudku SP, v odpovídající kvalitě a v dané lhůtě, přísluší každému posuzovateli 
odměna, jejíž výše je upravena vnitřní normou ČVUT.  

(13) Předseda hodnotící komise, na základě hodnocení jednotlivých členů, vypracuje Hodnoticí zprávu 
komise (dále jen „HZK“), která obsahuje návrh na usnesení RVH udělit či neudělit oprávnění 
uskutečňovat daný SP. HZK dále obsahuje odůvodnění návrhu a doporučení pro realizaci SP, 
a pokud se předseda neztotožnil se závěry hodnocení členů i jeho vyjádření ke stanovisku 
jednotlivých členů. Vzorový formulář HZK tvoří přílohu č. 5 tohoto příkazu.  

(14) Předseda hodnotící komise poskytne HZK děkanovi příslušné fakulty, který má možnost se k HZK 
vyjádřit, a to ve lhůtě 7 dnů od obdržení HZK.  

(15) Předseda RVH zařadí návrh SP a HZK, v souladu se Statutem RVH, na nejbližší zasedání RVH od 
převzetí HZK, a vyzve předsedu hodnoticí komise k prezentaci výsledků hodnocení daného SP na 
zasedání RVH a přednesení návrhu usnesení k udělení či neudělení vnitřní akreditace pro daný SP. 

(16) Postup jednání a rozhodování RVH upravuje Statut Rady pro vnitřní hodnocení. Celý proces 
hodnocení a schvalování návrhu SP by neměl přesáhnout 90 dní ode dne podání návrhu SP nebo 
ode dne vypořádání nedostatků návrhu SP a jeho doplnění.  

(17) O rozhodnutí RVH o udělení oprávnění uskutečňovat SP v rámci institucionální akreditace je 
informován NAÚ a rozhodnutí RVH je zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT.  
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V. 
Závěrečná ustanovení 

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2021. 
 
 
 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 
Rektor 

 
 
Příloha č. 1: Formulář konceptu SP v rámci institucionální akreditace ČVUT 
Příloha č. 2: Formulář posouzení návrhu bakalářského SP ČVUT 
Příloha č. 3: Formulář posouzení návrhu navazujícího magisterského SP ČVUT 
Příloha č. 4: Formulář posouzení návrhu doktorského SP ČVUT 
Příloha č. 5: Formulář Hodnoticí zprávy komise 


