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R O Z H O D N U T Í 
 

o udělení akreditace studijnímu programu  
 

 
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 písm. c) a 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 profesně 
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Logistika se standardní dobou studia 
2 roky formou studia prezenční a kombinovanou, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách 
do oblasti vzdělávání Doprava, pro uskutečňování Vysokou školou logistiky o.p.s. (se sídlem účastníka 
řízení: Palackého 1381/25, 750 02 Přerov) na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 

 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

I.  
 

Vysoká škola logistiky o.p.s., se sídlem Palackého 1381/25, 750 02 Přerov (dále jen „Vysoká škola“), 
podala dne 26. září 2018 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 profesně 
zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Logistika se standardní dobou studia 
2 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Vysokou školou.  
 
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, složená z hodnotitelů z oblasti vzdělávání Doprava, 
do které Vysoká škola dle požadavků zákona o vysokých školách zařadila posuzovaný studijní program.  
 
Na základě stanoviska hodnoticí komise vypracovali zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání 
a zpravodaj za profesně zaměřené studijní programy své zprávy. Hodnoticí komise navrhla akreditaci 
udělit na dobu 10 let, zpravodaj pro příslušnou oblast vzdělávání navrhl udělení akreditace na dobu 5 let. 
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 
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hodnoticí komise a zprávy zpravodajů obdržela Vysoká škola v zájmu usnadnění přístupu k podkladům 
pro rozhodnutí přílohou přípisu čj. NAU-430/2018-6. Vysoká škola poslala své vyjádření dne 14. ledna 
2019.  
 
Rada Akreditačního úřadu se na svém zasedání č. 1/2019 konaném dne 24. ledna 2019 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 dvě kontrolní zprávy. 
 
 
 
 

II. 
 

 
Po projednání předložených materiálů a podrobné diskuzi přistoupila Rada Akreditačního úřadu  
k rozhodnutí ve věci. Rada Akreditačního úřadu, stejně jako hodnoticí komise a zpravodajové, zhodnotila 
naplnění standardů vztahujících se k uskutečňování studijního programu, 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 Vysoké školy akreditaci na dobu kratší než 10 let 
z důvodu neposkytnutí dostatečných záruk řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního 
programu na dobu 10 let. Tyto nedostatečné záruky se týkají celkové věkové struktury akademických 
pracovníků garantujících předměty profilujícího základu bez zajištění patřičné perspektivy vhodných 
nástupců (s obdobnou kvalifikací a adekvátní publikační činností).  
 
Rada Akreditačního úřadu konstatuje, že studijní program je z velké části zabezpečen habilitovanými 
vyučujícími vyššího věku. U předmětů, jež tito vyučující garantují, by tak mělo být zajištěno vhodné 
nástupnictví osobami s obdobnou kvalifikací nebo alespoň s perspektivou obdobné kvalifikace. Vysoká 
škola uvádí u některých základních teoretických předmětů profilujícího základu (dále též „ZT předměty“) 
jako budoucí garanty mladší vyučující, kteří však doposud nejsou habilitováni. Rada Akreditačního úřadu 
zohlednila skutečnost, že v sebehodnotící zprávě je poukazováno u mladších pracovníků na konkrétní 
záměr jejich budoucí habilitace, což je zejména u magisterského studijního programu žádoucí z hlediska 
perspektivy jeho dalšího rozvoje v souvislosti s celkovou strukturou akademických pracovníků daného 
studijního programu. Vysoká škola si je situace ohledně personálního zajištění studijního programu tedy 
vědoma a jak uvedla i ve svém vyjádření, snaží se tento nedostatek odstranit dále tím, že zpracovala svůj 
kariérní řád, s jehož pomocí podporuje odborný růst svých pracovníků. S ohledem na výše uvedené 
skutečnosti nepřistoupila Rada Akreditačního úřadu k neudělení akreditace, ale k udělení akreditace na 
dobu kratší než 10 let. Rada Akreditačního úřadu dále upozorňuje, že ve vyžádané kontrolní zprávě ověří 
průběžné zvyšování kvalifikace a rozvoj publikační činnosti mladších pracovníků. 
 
Rada Akreditačního úřadu upozorňuje, že vysoká škola musí zajistit splnění standardu uvedeného v hlavě 
II, oddílu E, kapitole II., bodu 3. Standardů pro akreditace, který stanoví, že ZT předměty  obou profilů 
magisterského studijního programu musí být garantovány akademickými pracovníky jmenovanými 
profesorem nebo docentem v oboru, který odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které 
nebo kterých má být daný magisterský studijní program uskutečňován nebo v oboru příbuzném. Tento 
standard není naplněn u tří studijních předmětů označených jako ZT, přičemž u dvou z nich nicméně není 
pro toto označení žádný relevantní důvod (studijní předmět, ve kterém se vyučuje cizí jazyk, není klíčový 
pro dosažení odborných znalostí uvedených v profilu absolventa ani přímo nesouvisí se znalostmi 
ověřovanými v rámci státních závěrečných zkoušek). Jelikož Vysoká škola neměla možnost se k této 
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skutečnosti před rozhodnutím Rady Akreditačního úřadu vyjádřit, ověří Rada Akreditačního úřadu dané 
naplnění v rámci vyžádané kontrolní zprávy.  
 
Ostatní vytýkané nedostatky, na které upozornil zpravodaj ve své zprávě, Vysoká škola vysvětlila nebo 
doplnila ve svém vyjádření z ledna 2019. Rada Akreditačního úřadu je vzala na vědomí a dále se jimi 
nezabývala. 
 
Rada Akreditačního úřadu dospěla k závěru, že předložený studijní program Vysoké školy v tuto chvíli 
splňuje příslušné požadavky Standardů pro akreditace, avšak Vysoká škola neposkytuje dostatečné záruky 
řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního programu na dobu 10 let, jak je uvedeno výše. 
Doba 5 let umožňuje zahájit uskutečňování studijního programu, je přiměřená vůči nedostatečné záruce 
řádného personálního zabezpečení a rozvoje studijního programu (viz výše) a je adekvátní pro možnost 
nápravy zjištěných nedostatků v souvislosti s personálním zabezpečením a rozvojem studijního 
programu. Rada Akreditačního úřadu proto v souvislosti s § 80 odst. 1 písm. 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, 118 12 Praha 1 - 
Malá Strana. 

 
                             
V Praze dne 24. ledna 2019 
 
 
 
 
    
               …………………………………. 

             prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. 
  předseda Národního akreditačního úřadu  

      pro vysoké školství  
            

 
 
Účastník řízení:  Vysoká škola logistiky o.p.s., se sídlem Palackého 1381/25, 750 02 Přerov, 

IDS: 8fq5iug 
 
  
Vypraveno dne:  15. března 2019 
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