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Metodický materiál Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství 

pro přípravu a hodnocení žádostí o vydání stanoviska k typu vysoké školy  

 
 
 
 
Usnesení:  Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle čl. 3 odst. 1 

písm. i) Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 
schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 17. října 2016 pod 
č. 923 schvaluje doporučené postupy a metody pro přípravu a hodnocení 
žádostí o vydání stanoviska k typu vysoké školy. 

 
 

 

 

 

 

Schváleno na 4. řádném zasedání Rady NAÚ dne 20. dubna 2017. 
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Metodický materiál pro přípravu a hodnocení žádostí o vydání stanoviska  

k typu vysoké školy 

 

 

Podle ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), může vysoká škola požádat Národní akreditační úřad 

pro vysoké školství (NAÚ) o stanovisko k typu vysoké školy. Typ vysoké školy je univerzitní, nebo 

neuniverzitní.  

Typ vysoké školy je uveden ve statutu vysoké školy a musí být v souladu se stanoviskem NAÚ. 

Pouze vysoká škola univerzitní se může členit na fakulty a uskutečňovat doktorské studijní 

programy. 

 

A.  

Žádost vysoké školy o vydání stanoviska, že jde o univerzitní vysokou školu, musí kromě základních 

identifikačních údajů obsahovat tyto náležitosti: 

1. Popis dosavadní vzdělávací činnosti. 

2. Popis dosavadní tvůrčí činnosti. 

3. Doložení, že personální zabezpečení a tvůrčí činnost vysoké školy splňuje nároky na 

uskutečňování doktorského studijního programu kladené zákonem o vysokých školách 

(§ 47 odst. 1), resp. nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství (část 

druhá, hlava druhá, oddíl H, kapitola III, viz též Metodické materiály NAÚ pro přípravu 

a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu). 

4. Záměr případných změn v organizaci vzdělávací činnosti na vysoké škole v souvislosti 

s možností členění vysoké školy univerzitního typu na fakulty. 

5. Statut vysoké školy a další vnitřní předpisy vztahující se k uskutečňování vzdělávací 

a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen 

„tvůrčí činnost“) (formou odkazu). 

6. Výroční zprávy o činnosti za posledních pět let (formou odkazu). 

7. Strategický záměr a případně každoroční plány realizace strategického záměru (resp. 

předchozí dlouhodobý záměr a případně jeho aktualizace) za posledních pět let (formou 

odkazu).  

Vysoká škola může též současně předložit návrh doktorského studijního programu ve struktuře 

odpovídající Metodickým materiálům NAÚ pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci 

studijního programu. 
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B. 

Hodnocení žádosti vysoké školy o vydání stanoviska, že jde o univerzitní vysokou školu, bude 

zejména spočívat v posouzení toho, zda vysoká škola skýtá záruky uskutečňování doktorského 

studijního programu v souladu se zákonem o vysokých školách a standardy pro akreditace 

studijního programu, a to zvláště z hlediska 

a) personálního zabezpečení, 

b) dosavadní vzdělávací činnosti vysoké školy a její organizace, 

c) úrovně tvůrčí činnosti, 

d) záměru dalšího rozvoje vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností vysoké školy. 

 

C. 

Komise pro posouzení žádosti o vydání stanoviska k typu vysoké školy bude mít obdobné složení 

jako hodnoticí komise pro posouzení žádosti o akreditaci doktorského studijního programu, 

přičemž členové komise budou jmenováni z částí Seznamu hodnotitelů odpovídající oblastem 

vzdělávání, do kterých patří převážná část dosavadní vzdělávací činnosti vysoké školy nebo 

navrhovaný doktorský studijní program. 

 
 

 

 

V Praze dne 20. dubna 2017      

 

 

                  prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. 

                      předseda Národního akreditačního úřadu  

        pro vysoké školství 

 


