Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně
Per rollam hlasování konané dne 13. ledna 2020
Rozesláno členům komise e-mailovou poštou dne 9. ledna 2020.
Členové komise zašlou své stanovisko k předloženému dokumentu do 13. ledna 2020 16:00 hod
předsedovi komise.
Předseda komise sečte zaslané hlasy.
Předseda komise oznámí výsledek per rollam hlasování (Zápis o per rollam hlasování) členům
komise nejpozději následující den po sečtení hlasů.
Zápis o per rollam hlasování bude schválen na nejbližším zasedání komise.
1) Ke dni 28. listopadu 2019 byly Interní akreditační komisi předloženy následující žádosti o akreditaci
studijních programů:
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

SP Otevřená informatika, ČJ, bakalářský typ studia, akademicky zaměřený, prezenční a
kombinovaná forma studia
Garant: Ing. David Procházka, Ph.D.

Obsahově shodný SP Open Informatics, AJ, bakalářský typ studia, akademicky zaměřený,
prezenční forma studia
Garant: Ing. David Procházka, Ph.D.
Pro hodnocení předložených žádosti o akreditaci byly ustanoveny hodnotící komise. Jednotliví
členové hodnotících komisí zaslali svá hodnocení žádostí o akreditaci na formulářích používaných
hodnotiteli Národního akreditačního úřadu ve stanoveném termínu.
Výsledek hodnocení předložených žádostí o akreditaci je Přílohou 1 tohoto zápisu.
Stanovisko Interní akreditační komise:
V žádostech o akreditaci studijních programů předložených Provozně ekonomickou fakultou byly
zjištěny jen drobné nedostatky, především vyplývající z nejednotného rozsahu uvedených
informací, nejednotného uvedení univerzity apod.
Žádosti o akreditaci budou vráceny děkanovi PEF k odstranění drobných formálních nedostatků a
vyhodnocení věcných připomínek v přiměřené lhůtě, nejpozději do 6. února 2020. Odstranění
formálních nedostatků ověří předseda komise a následně odešle spis paní rektorce.



SP Otevřená informatika, ČJ, navazující magisterský typ studia, akademicky zaměřený,
prezenční a kombinovaná forma
Garant: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Obsahově shodný SP Open Informatics, AJ, navazující magisterský typ studia, akademicky
zaměřený, prezenční forma studia
Garant: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Pro hodnocení předložených žádosti o akreditaci byly ustanoveny hodnotící komise. Jednotliví
členové hodnotících komisí zaslali svá hodnocení žádostí o akreditaci na formulářích používaných
hodnotiteli Národního akreditačního úřadu ve stanoveném termínu.
Výsledek hodnocení předložených žádostí o akreditaci je Přílohou 2 tohoto zápisu.
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Stanovisko Interní akreditační komise:
V žádostech o akreditaci studijních programů předložených Provozně ekonomickou fakultou byly
zjištěny nedostatky (platí pro obě verze, uveden je popis pro verzi anglickou):
Formální nedostatky:
o
o
o

U předmětů Computability and complexity, Graph theory, Artificial intelligence sjednotit
jejich zařazení – PZ/ZT.
Upravit u předmětů Software and services deployment, Computability and complexity,
Graphic applications development rozsah předmětů (součet).
Doplnit počty zapsaných a přijatých studentů.

Věcné připomínky:
o
o

Navrhuje se rozdělit obhájené a řešené kvalifikační práce, příp. i navrhovaná témata a
doplnit 5 návrhů témat DP v angličtině.
Zvážit ověřování znalostí z předmětů PV u SZZ

Žádosti o akreditaci budou vráceny děkanovi PEF k odstranění drobných formálních nedostatků a
vyhodnocení věcných připomínek v přiměřené lhůtě, nejpozději do 6. února 2020. Odstranění
formálních nedostatků ověří předseda komise a následně odešle spis paní rektorce.



SP Ekonomika a management, ČJ, navazující magisterský typ studia, akademicky zaměřený,
prezenční a kombinovaná forma
Garant: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Obsahově shodný SP Economics and Management, AJ, navazující magisterský typ studia,
akademicky zaměřený, prezenční forma studia
Garant: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Pro hodnocení předložených žádosti o akreditaci byly ustanoveny hodnotící komise. Jednotliví
členové hodnotících komisí zaslali svá hodnocení žádostí o akreditaci na formulářích používaných
hodnotiteli Národního akreditačního úřadu ve stanoveném termínu.
Výsledek hodnocení předložených žádostí o akreditaci je Přílohou 3 tohoto zápisu.
Stanovisko Interní akreditační komise:
V žádostech o akreditaci studijních programů předložených Provozně ekonomickou fakultou byly
zjištěny nedostatky:
Formální nedostatky:
o

o
o
o
o
o
o

Vzhledem k tomu, že skladba specializací se liší v jednotlivých formách výuky i jazycích
výuky, je nutné žádost rozdělit na samostatné žádosti:
o SP Ekonomika a management, ČJ, navazující magisterský typ studia,
akademicky zaměřený, prezenční forma, se specializacemi: Management,
Marketing a obchod, Finanční řízení podniku, Ekonomická statistika, Lidské zdroje
a mezinárodní leadership
o SP Economics and Management, AJ, navazující magisterský typ studia,
akademicky zaměřený, prezenční forma, se specializacemi: Management, Human
Resources, International Leadership
o SP Ekonomika a management, ČJ, navazující magisterský typ studia,
akademicky zaměřený, kombinovaná forma, se specializací Management, resp.
bez specializace.
o SP Economics and Management, AJ, navazující magisterský typ studia,
akademicky zaměřený, kombinovaná forma, se specializací Management, resp.
bez specializace, obsahově shodný s přechozím SP Ekonomika a management,
ČJ.
Sjednotit formátování literatury, u kombinované formy doplnit způsob kontaktu s vyučujícími
a elektronické opory.
Doplnit rozsah zapojení garanta do výuky předmětu, není-li jediným přednášejícím.
Zahraniční pobyty kratší než jeden měsíc neuvádět.
Sjednotit názvy předmětů na různých místech v textu.
Uvádět vždy hodinovou dotaci témat, pokud není uvedeno přesně 14 témat.
Opravit odkaz na elektronické opory u kombinované formy studia, resp. doplnit opory do
uvedeného umístění.
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Věcné připomínky:
o
o

Zvážit uvedení rozsahu výuky také u cvičících.
Zvážit rozšíření počtu položek povinné a doporučené literatury, pokud je jich méně než 5.

Žádosti o akreditaci budou vráceny děkanovi PEF k odstranění formálních nedostatků a
vyhodnocení věcných připomínek v přiměřené lhůtě, nejpozději do 6. února 2020. Odstranění
formálních nedostatků ověří předseda komise a následně odešle spis paní rektorce.
2) Ke dni 7. listopadu 2019 byly Interní akreditační komisi předloženy níže uvedené žádosti o akreditaci:
Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

SP Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, bakalářský studijní program,
profesně zaměřený, prezenční a kombinovaná forma studia
garant: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Žádost byla schválena IAK s připomínkami 2. 12. 2019. Po odstranění formálních nedostatků byla
žádost odeslána NAÚ VŠ dne 13. 1. 2020.


SP Aplikovaná pedagogická studia, bakalářský studijní program, profesně zaměřený, prezenční
a kombinovaná forma studia
garant: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Žádost byla schválena IAK s připomínkami 2. 12. 2019. Po odstranění formálních nedostatků byla
žádost odeslána NAÚ VŠ dne 13. 1. 2020.

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

SP Technická biologie dřevin, navazující magisterský studijní program, profesně zaměřený,
prezenční a kombinovaná forma studia (žádost upravena podle požadavků IAK)
garant: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Žádost byla schválena IAK 7. 11. 2019 a odeslána NAÚ VŠ dne 18. 12. 2019
Ke dni 14. srpna 2018 byla Interní akreditační komisi předložena níže uvedená žádost o akreditaci:
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

SP International Master of Horticulture Science, magisterský typ studia (joint degree),
akademicky zaměřený, prezenční forma studie
garant: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Žádost byla schválena IAK 2. 12. 2019 a odeslána NAÚ VŠ dne 8. 1. 2020.
3) Různé
Další zasedání Interní akreditační komise se uskuteční 10. února 2020 korespondenčně.

Prof. Ing. Radim Farana, CSc. FEng.
Předseda Interní akreditační komise
Mendelovy univerzity v Brně

prof. Ing.
Radim Farana,
CSc.

Digitálně podepsal prof. Ing. Radim Farana,
CSc.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62156489,
o=Mendelova univerzita v Brně, ou=9263,
cn=prof. Ing. Radim Farana, CSc., sn=Farana,
givenName=Radim, serialNumber=P729140,
title=Prorektor pro vzdělávací činnost
Datum: 2020.01.13 16:18:42 +01'00'

Vysvětlivky k hodnocení:
V hodnocení se uvádí naplnění příslušných standardů
Ano
pokud je zcela naplněn zákon a standardy
Částečně
pokud je naplněn zákon a standardy jsou naplněny s drobnými nedostatky
Ne
pokud navržený program neodpovídá zákonu či standardům
pokud se daný standard netýká hodnoceného programu (tedy např. pokud se
N/A
standard týká distanční formy studia a navržený program je v prezenční formě
apod.)
Neuveden
pokud z předkládaného návrhu není možno zjistit naplnění standardu
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Příloha 1

Hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu Otevřená informatika, ČJ a Open
Informatics, AJ (Bc)
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Instituce

Bez připomínek
Splněno
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
Program

Bez připomínek
Splněno
2.1
2.2a
2.3
2.4
2.5
2.6a
2.7
2.8
2.9b
2.12
2.14

4

Per rollam Interní akreditační komise hlasování konané dne 13. ledna 2020
Činnost

Bez problémů
Splněno
3.1
3.2
3.3

Viz 4.3. ČJ literatura. Např. předmět Economy - 1 ks lit. vs. až 10 u jiných předmětů. Zvážit
doplnění/sjednocení.

3.4
3.5ba
Zabezpečení

Zvážit doplnění ČJ literatury.
Splněno, veškerá výuka kromě praxe je v sídle VŠ.
4.1
4.2
4.3

Kvalitou zcela odpovídající zabezpečení, pro ČJ mutaci v některých předmětech chybí ČJ povinná
literatura. Str.

4.4
Garant

Bez problémů
Splněno
5.1
5.2ba
5.3
5.4

Ph.D. odpovídající kvalifikace, VaV aktivita prokázána.
40 hodin týdně na neurčito, PEF
Jediný program.
Personální

Bez problémů

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.8a
6.9b

Výhradně na MENDELU.
Výuka je v sídle VŠ.

Zapojení odborníci min. mgr. v obl. Informatika, 5 leté působení prokázáno.
39 % vyučujících do 40 let, 34 % ve věku 40-49 let
Garance ZT docenty (67 %) a profesory (33 %); PZ a ZT garant. docenti a profesoři z 57 %, zbývajících
43 % garantce Ph.D.

Specifické
Bez připomínek
Body 7.1 až 7.3 se netýkají programu studovaném pouze v prezenční formě. Neměly by být v sebehodnotící zprávě
vypisovány. Studijní opory jsou uváděny v textu, ale v konkrétních sylabech nejsou u všech předmětů uvedeny.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Současné nastavení systému vedení prací v ČJ/AJ na fakultě předjímá bezproblémový průběh.
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Další připomínky a doporučení:
Hodnotitel1: Kvalitně zpracované návrhy moderního, pestrého a pro studenty atraktivního SP v
české a anglické mutaci (v AJ pouze prezenční). Velmi dobré personální zajištění (doc., prof.,
věková struktura, tvůrčí a projektová činnost), odpovídající zátěž/nároky na studenta. Doporučuji
zařazení ČJ povinné literatury v české mutaci (charakteristické pro obor, ale v některých
předmětech pouze v AJ). Ke zvážení formální sjednocení formulářů (např. forma uvedení obsahu
předmětu, H-index vs. pouze počet záznamů na WoS u vyučujících, někde chybí ResearchID str.
97 v AJ mutaci, ID Dr. Fuchse zřejmě není apod.). Doporučení k úpravám nepovažuji za důvod k
vrácení spisu IAK k přepracování.
Hodnotitel2: K předloženému návrhu bakalářského studijního programu nemám zásadní výhrady,
pouze formální připomínky, které by měly být ve finální verzi opraveny. Na str. 3 je forma studia
prezenční i kombinovaná, program je navrhován pouze v prezenční formě, na str. 4 dole místo
volitelných předmětů má být PV, str. 5 podle dosaženého percentilu (ne dosazeného), v tabulce
B-IIa by mohl být i vol. př. (je uvedeno v textu). V B-III je dvakrát předmět Computer Architecture,
dále jsou nejednotné počty odrážek (témat), některé bez hodinové dotace, někde jen přednášky,
jinde př. i cvičení. V C-I by měl být garant programu uveden jako první, prof Fuchs nemá záhlaví
publikační činnosti (čísla, RID...), Haluza bez ISBN, Jedlička, Rybička, Hampel, Říhová - název školy
a fakulty?, Říhová, Hampel - formát praxe po VŠ, Muroň, Porkertová a Janiš - úvazky vysvětleny
v textu, ale měly by být upraveny i v tabulce, Smolka nemá % podíl v publikacích. Někteří vyučující
mají uvedenu "Základní literaturu" ne povinnou. V sebehodnotící zprávě je na str. 171 uvedeno
"garantem je docent" - není, je Ing., Ph.D. Od standardu 7.1 po 7.3 by text neměl být uváděn ve
studijním programu akreditovaném v prezenční formě.
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Příloha 2

Hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu Otevřená informatika, ČJ a Open
Informatics, AJ (nMgr)
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Instituce
Bez připomínek
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
Program
SZZ - okruh Informatics – je vymezen předměty PZ - Computability and complexity, Graph theory, Artificial intelligence (str.
13), avšak uvedené předměty ve SP (B-IIa, str. 12) jsou uvedeny jako ZT. Na str. 13-14 navrhují rozdělit obhájené a řešené
kvalifikační práce, příp. i navrhovaná témata. Na str. 103 D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu - schází
data v tab. s počty přijatých a zapsaných studentů.
2.1
2.2a
2.3
2.4
2.5
2.6a
2.7
2.8
2.9m
2.12
2.14
2.15m
2.16

Na str. 103 D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu schází data v tab. s počty
přijatých a zapsaných studentů.

SZZ - okruh Informatics – je vymezen předměty PZ Computability and complexity, Graph theory,
Artificial intelligence - str. 13) avšak uvedené předměty ve SP (B-IIa, str. 12) jsou uvedeny jako ZT.
Na str. 13-14 navrhují rozdělit obhájené a řešené kvalifikační práce, příp. i navrhovaná témata.
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Činnost
U předmětů Software and services deployment, Computability and complexity, Graphic applications development upravit
rozsah předmětů (součet).
3.1
3.2
3.3

U předmětů Software and services deployment, Computability and complexity, Graphic applications
development upravit rozsah předmětů (součet).

3.4
3.5ma
3.6
Zabezpečení
Bez připomínek
4.1
4.2
4.3
4.4
Garant
Bez připomínek
5.1
5.2m
5.3
5.4
Personální
Bez připomínek
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.8a
6.9m
6.10
Specifické
Bez připomínek
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Uvedeno v 3)
Nebylo možné ověřit - viz 3)
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Další připomínky a doporučení:
Hodnotitel1: Žádost o udělení akreditace je připravena na vysoké úrovni. Mám pouze několik
drobných připomínek k posuzované EN verzi: 1) V návrhu témat DP jsou uvedeny pouze práce
obhájené a současně řešené, všechny však v ČJ. Asi by bylo vhodné doplnit 5 návrhů témat DP v
EN. 2) SZZ se skládá pouze ze dvou povinných okruhů, přičemž do SZZ nevstupují žádné PV
předměty. Není to jistě nutné, navíc je většina PV předmětů ve skupině 2, ale NAÚ často
vyžadoval při hodnocení žádostí vstup PV předmětů do SZZ. 3) V D-I formuláři je odkazováno na
tabulku s počty přijatých a zapsaných studentů do CZ programu, ale tabulka je prázdná. 4) V SH
zprávě ve standardu 2.6a jsou v první tabulce uvedeny pouze CZ názvy předmětů (to je ale fakt už
drobnost).
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Příloha 3

Hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu Ekonomika a management, ČJ a Economics
and Management, AJ (nMgr)
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Instituce
Bez připomínek
Bez připomínek.
bez připomínek
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
Program
Po obsahové stránce je spis OK, po formální působí velmi nesourodě....v BIII formulářích: nejsou u jednotlivých předmětů v
řadě případů uvedeny prerekvizity, doporučuji také sjednotit způsob citace i značení stud. literatury např. D:/(D) - např.
Kapitálové trhy, u řady předmětů není cíl jasně a stručně definován, obsahy předmětů mají rozdílný rozsah i značení (arabské
i římské číslování) jsou v řadě případů velmi obšírné, u řady předmětů zcela chybí způsob kontaktu s vyučujícím, zcela
postrádám e-opory - vazba na komb. formu studia!, u řady předmětů není zřejmé jaké je zapojení garanta a ostatních
vyučujících do výuky - chybí procenta a označení, C I formulářích: sjednotit název univerzity v řádcích hab. a jmenovací
řízení......MENDELU x MENDELU v Brně, PEF MENDELU v Brně, ve formulářích není sjednocený font písma např. (Dr. M.
Ševela), není sjednocena citace publikací u jednotlivých AK např. RNDR. Viskotová uvádí příjmení i celé jméno....doc. Žufan
uvádí v řádku působení v zahraničí i členství a ost. aktivity? např. Dr. Vavřina - u zahr. pobytu není zřejmá jeho délka, Dr.
Tuzová - uvadí pobyt kratší 4 týdnů
Ve studijním plánu a státnicových předmětech jsou jinak nazvané předměty nebo přehozená slova v názvech - Systém
oficiální statistiky/Systémy oficiálních statistik, Finanční plánování a rozpočetnictví/Rozpočetnictví a finanční plánování.
Předmět Management změn je pravděpodobně označen jako Manažerské rozhodování a z toho plyne nesrovnalost mezi
studijním plánem a seznamem státnicových předmětů (PZ atd.). Označení podílu vyučujících je trochu nesrozumitelné, ale
nevím, zda je to podstatné - předměty mají přednášky a cvičení, je označeno jen, kdo má podíl na přednáškách, případně
neoznačený pracovník znamená kompletní podíl. Obsahy předmětů nejsou rozděleny do 14 témat/týdnů, ale každý formulář
B-III vypadá v tomto smyslu jinak (od 3 do 11 témat, číslováno římskými nebo arabskými). Povinná a doporučená literatura
není ve struktuře 5 povinných + 5 doporučených titulů (někdy není ani 5 dohromady), tituly někdy starší 10 let, zároveň lze v
rámci formulářů B-III nalézt asi 4 nebo 5 různých citačních stylů u studijní literatury. V záhlaví B-III je někdy rozsah předmětů
označován 2/1 někdy 28p+14s.
U řady předmětů neodpovídá rozsah předmětu v hodinách (viz třetí řádek tabulky B-II) a hodinová dotace u obsahu předmětu
(viz Stručná anotace předmětu), případně není uvedeno: Andragogika a profesní rozvoj (24/18), International and Business
Law (24/12), Finanční controlling (26/13), Kapitálové trhy (28/28), Makroekonomie 2 (neuvedena dotace hodin k tématům),
Mikroekonomie 2 (neuvedena dotace hodin k tématům), Operační výzkum (26/26), Projektový management (neuvedena
dotace hodin k tématům), Podniková ekonomika 2 (28/24), Řízení ICT v podniku (24/12), Řízení kvality a inovací (neuvedena
dotace hodin k tématům), Řízení lidských zdrojů (neuvedena dotace hodin k tématům), Seminář řízení podniku (52), Social
Analysis (2 hodiny týdně? nebo 2/1? nebo 42?), Seminář komerční komunikace (56 nebo 42?), Sociální právo EU a ČR
(neuvedena dotace hodin k tématům.
2.1
2.2a
2.3
2.4
2.5
2.6a
v BIII formulářích nejsou uvedeny prerekvizity co K forma?
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2.7
2.8
2.9m
2.12
2.14

V české žádosti o akreditaci není třeba uvádět návrhy témat kvalifikačních prací (str. 12) pro
anglickou verzi specializace Management v AJ a Lidské zdroje a mezinárodní leadership v AJ.

2.15m
2.16
Činnost
Bez připomínek
Bez připomínek.
bez připomínek
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5ma
3.6
Zabezpečení
Bez připomíneky\
Bez připomínek, kromě toho, že nelze posoudit studijní opory pro kombinovanou formu.
bez připomínek
4.1
4.2
4.3
Nelze posoudit - odkaz uvedený v žádosti (Sebehodnotící zpráva, kap. 7.3, s. 156)
https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=114768 neodkazuje na místo, kde by měly být
uloženy/přístupny. Na web https://emendelu.publi.cz nemám přístup, čili také nemohu posoudit.
4.4
Garant
Bez připomínek
Bez připomínek.
bez připomínek
5.1
5.2m
5.3
5.4
Personální
Bez připomínek
Bez připomínek. Pouze doporučuji zkontrolovat případné drobné formální a typografické nedostatky ve formulářích C-I. Např.
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. má v záhlaví v kolonce tituly napsáno Ing., Ph.D.
U některých předmětů chybí uvedení % podílu vyučujících podílejících se na cvičeních: Big data v oficiální statistice, Empirická
ekonomie, Ekonometrie 2, Finanční plánování a rozpočetnictví, Kapitálové trhy, Makroekonomie 2, Seminář řízení podniku.;
Ve formulářích C není jednotně uváděn H-index, případně ResearcherID, někde chybí úplně; není uváděn jednotný počet
publikací (5), např. ing. Čampulová 4, ing. Duda 6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.8a
6.9m
6.10
Specifické
Uvedený link na e-opory nefunguje, nelze tak posoudit komplexnost e-opor, navíc nejsou odkazovány u jednotlivých
předmětů, u opor v cizím jazyce je uveden pouze odkaz v SZ, že jsou opory připraveny, nelze ověřit….
Bez připomínek, kromě několikrát zmíněných studijních opor.
bez připomínek
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7.1
7.2
7.3
7.4

Témat studijních obor popsáno již v kartě Zabezpečení.
Uvedený link nefunguje, nelze tak posoudit komplexnost e-opor, navíc nejsou odkazovány u
jednotlivých předmětů
Témat studijních obor popsáno již v kartě Zabezpečení.
Pouze odkaz, že jsou opory připraveny, nelze ověřit….
Témat studijních obor popsáno již v kartě Zabezpečení.

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Další připomínky a doporučení:
Hodnotitel1: Spis je celkově po obsahové stránce zpracován na dobré úrovni, je však nutné
důkladné formální sjednocení (v duchu připomínek uvedených v dílčích závěrech), pro lepší
orientaci doporučuji více zdůraznit, které specializace jsou určeny pouze pro presenční formu
studia, které pro kombinovanou formu
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