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Vážený pane rektore, 
 
v příloze Vám zasílám pro informaci závěry ze zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro 
vysoké školství č. 2/2019 ze dne 28. února 2019 v projednaných věcech týkajících se Vaší vysoké 
školy. 
 
V případě, že Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství požaduje předložení 
kontrolní zprávy apod., žádáme Vás o její doplnění, respektive předložení v termínu uvedeném 
v tabulce. 
 
Předem Vám děkuji za spolupráci. 

 
S pozdravem 
 
 
 
         PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. 

      ředitel odboru Kanceláře Národního    
   akreditačního úřadu pro vysoké školství 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 
 
 
Příloha

Vážený pan 
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. 
rektor 
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 
Spálená 76/14 
110 00  Praha – Nové Město 

 

       V Praze dne 3. dubna 2019 

    Č. j.: NAU-201/2019-13 
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Legenda:  

Bc. – bakalářský studijní program; NMgr. – navazující magisterský studijní program; Mgr. – magisterský studijní program; Dr. – doktorský studijní program; akred. – žádost u udělení 

akreditace; reakre. – žádost o prodloužení platnosti akreditace; rozšíř. – žádost o rozšíření akreditace; akad. – akademicky zaměřený studijní program; prof. – profesně zaměřený studijní 

program;  

 

Studijní programy 

Usnesení Rady NAÚ: 
1) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 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 studijnímu programu: 
2) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
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, zastavuje řízení o žádosti: 
3) Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 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, neuděluje akreditaci studijnímu programu: 
Odkaz na konkrétní schválené znění je uveden u každého usnesení Rady NAÚ. 

Číslo 
usnesení 

Rady 
Název SP Žádost Profil Typ Forma 

St. 
d. 

Rig. 
Oblast 

vzdělávání 

Usnesení 
Rady NAÚ  

(+ doba 
platnosti 

akreditace od 
nabytí právní 

moci 
rozhodnutí) 

Stručné zdůvodnění/Poznámka  
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Vysoká škola obchodní v Praze, 
o.p.s. 

                  

158/2019 Provoz a řízení letecké dopravy akred. prof. Bc. P, K 3   Doprava 

ad 1) 5 let 
podle § 80 
odst. 1 písm. 
c) ZVŠ 

 
Poznámka:  
Rada NAU doporučuje věnovat 
pozornost rozvoji personálního 
zabezpečení zejména předmětů 
profilujícího základu zaměřených na 
problematiku letecké dopravy převážně 
vyučujícími, kteří budou působit na 
vysoké škole v rozsahu plného úvazku 
tak, aby byla zajištěna perspektiva 
rozvoje studijního programu.   
 
Rada NAU požaduje předložit kontrolní 
zprávu o personálním zabezpečení 
studijního programu (v rozsahu příloh B-
IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní 
zprávy k 31. lednu 2022. 
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