Hodnocení záměrů žádostí o akreditaci SP předložených Radě pro
vnitřní hodnocení (RVH)
A. Formální požadavky
Formální požadavky představují požadavky na formu, zpracování a předložení záměru žádosti o
akreditaci studijního programu.
Splnění formálních požadavků je kontrolováno pracovníky Oddělení strategie a kvality a jeho výsledek
je zaznamenán v kontrolním listu (příloha č. 1).
Formální kontrola je součástí procesu předkládání dokumentů k jednání RVH a je znázorněna ve
schématu (příloha č. 2).
Formální požadavky jsou tyto:
 záměr je předložen na stanoveném formuláři,
 se záměrem byl předložen zápis z příslušné VR nebo z hlasování per rollam,
 záměr byl předložen ve stanoveném termínu, tj. min. 14 kalendářních dní před zasedáním
RVH,
 v záměru je uveden název, typ, profil, forma a standardní doba studia SP,
 v záměru jsou uvedeny jazyky, v nichž bude SP vyučován,
 v záměru je uveden udělovaný akademický titul; rigorózní řízení,
 v záměru je uveden garant SP,
 garant SP splňuje podmínku max. 2 na sebe navazujících nebo obsahově příbuzných SP,
 v záměru je uvedeno, zda je SP zaměřen na přípravu výkonu regulovaného povolání,
 v záměru je uvedeno, zda je SP zaměřen na přípravu odborníků z oblasti bezpečnosti,
 v záměru je uvedena oblast vzdělávání nebo oblasti vzdělávání s procentním podílem,
 v záměru jsou popsány cíle studia,
 v záměru je popsán profil absolventa,
 v záměru jsou popsána pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů,
 v záměru jsou popsány podmínky k přijetí ke studiu,
 v záměru je popsána návaznost na další typy studijních programů,
 v záměru je uveden přehled předmětů a jejich garantů, a to pro jednotlivé specializace,
 v záměru jsou popsány součásti (předměty) SZZ, a to pro jednotlivé specializace,
 v záměru jsou uvedeny veškeré náležitosti formuláře profesního profilu garanta,
 v záměru je uvedeno Researcher ID a h-index Core Collection garanta SP,
 v záměru je uvedena nejvýznamnější publikační činnost garanta SP,
 v záměru je uvedena projektová činnost garanta SP,
 v záměru je uvedena projektová činnost fakulty v dané oblasti vzdělávání ve formuláři C-II
Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost, část: „Přehled řešených grantů a
projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského a
doktorského studijního programu“, příp. část „Přehled řešených projektů a dalších aktivit
v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského a magisterského studijního
programu“.

B. Věcné požadavky
Věcné požadavky představují požadavky na obsah žádosti, resp. na kvalitu (úroveň) obsahu.
Naplnění věcných požadavků je posuzováno dvěma stanovenými hodnotiteli, z nichž jeden je z oblasti
vzdělávání, do níž je SP v záměru zařazen.
Věcné požadavky jsou tyto:
a) Požadavky na popis SP v předloženém záměru:
 popis SP ve všech částech žádosti jasně, srozumitelně a jednoznačně charakterizuje SP a
v jednotlivých částech si vzájemně neodporuje,

 profil absolventa je v souladu s cílem studia
 předměty studijního plánu jsou definovány tak, aby umožňovaly naplnění profilu absolventa
 předměty SZZ jsou stanoveny tak, aby odpovídaly cíli studia a reprezentovaly obsah studia a
respektovaly profil absolventa
 témata závěrečných / disertačních prací odpovídají obsahu studia, respektují profil absolventa
a současně je pokryta co nejširší škála témat
 soulad SP a jeho zařazení do oblasti vzdělávání, příp. procentního podílu na jednotlivých
oblastech vzdělávání
b) Hodnocení garanta SP:
 publikační činnost garanta a jeho „h-index“ s ohledem na obor výzkumu garanta
 publikace garanta uvedené v záměru odpovídají svým tématem oblastem vzdělávání, do nichž
spadá SP v předloženém záměru
 projektová činnost garanta odpovídá standardu v daném oboru
c) Hodnocení projektové činnosti fakulty:
 akademicky zaměřené magisterské SP: fakulta je řešitelem vědeckých nebo uměleckých
projektů v České republice nebo v zahraničí, které se odborně vztahují k oblasti nebo
oblastem vzdělávání, do níž je SP v záměru zařazen;
 profesně zaměřené magisterské SP: fakulta je nebo v posledních 3 letech byla řešitelem
vědeckých nebo uměleckých projektů anebo projektů aplikovaného nebo smluvního výzkumu
v České republice nebo v zahraničí, které se odborně vztahují k dané oblasti nebo oblastem
vzdělávání, do níž je SP v záměru zařazen;
 doktorské SP: fakulta je dlouhodobě řešitelem vědeckých nebo uměleckých projektů v České
republice nebo v zahraničí, které se odborně vztahují k oblasti nebo oblastem vzdělávání, do
níž je SP v záměru zařazen

Příloha č. 1:
Kontrolní listina splnění formálních požadavků na předkládaný záměr žádosti o akreditaci
fakulta:
název SP:
garant:
Požadavek:
uveden název, typ, profil, forma a standardní doba
studia SP
uvedeny jazyky, v nichž bude SP vyučován
uveden udělovaný akademický titul; rigorózní řízení
uveden garant SP
garant SP splňuje podmínku max. 2 na sebe
navazujících nebo obsahově příbuzných SP

B–I

uvedeno, zda je SP zaměřen na přípravu výkonu
regulovaného povolání
uvedeno, zda je SP zaměřen na přípravu odborníků
z oblasti bezpečnosti
uvedena oblast vzdělávání nebo oblasti vzdělávání
s procentním podílem
popsány cíle studia
popsán profil absolventa
popsána pravidla a podmínky pro tvorbu studijních
plánů
popsány podmínky k přijetí ke studiu

B–II a) b)

popsána návaznost na další typy studijních
programů
uveden přehled předmětů a jejich garantů, a to
pro jednotlivé specializace
jsou popsány součásti (předměty) SZZ, a to
pro jednotlivé specializace

C–I

uvedeny veškeré náležitosti formuláře profesního
profilu garanta
uvedeno Researcher ID garanta
uvedena nejvýznamnější publikační činnost garanta
uvedena projektová činnost garanta

Splňuje:

Poznámka:

ostatní

C-II

Kontrolní listina splnění formálních požadavků na předkládaný záměr žádosti o akreditaci
fakulta:
název SP:
garant:

uvedena projektová činnost fakulty
záměr byl předložen ve stanoveném termínu
min. 14 dní před zasedáním RVH
záměr předložen na stanoveném formuláři
byl předložen zápis z příslušné VR nebo z hlasování
per rollam

Příloha č. 2:
Schéma procesu předkládání záměrů žádostí o akreditaci SP Radě pro vnitřní hodnocení

