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V Praze dne 24. září 2015

Vyjádření Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. ke stanovisku Akreditační 

komise ze dne 16. 9. 2015 k prodloužení akreditací studijních programů speciální 

pedagogika a k výzvě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT5XQZCE, 

33696/2015-1 ze dne 23. 9. 2015

Vážená paní ministryně,

v plné moci za klienta, Univerzitu Jana Amose Komenského Praha s.r.o., IČO: 46358978, 

se sídlem Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3 - Žižkov (dále jen „UJAK“ či „Klient“) si Vás 

dovolujeme oslovit v reakci na neodůvodněné negativní stanovisko Akreditační komise ze 

dne 16. 9. 2015 k prodloužení akreditací studijních programů speciální pedagogika a vyjádřit 

se též k Vaší výzvě č. j. MSMT5XQZCE, 33696/2015-1 ze dne 23. 9. 2015.

Předmět řízení

V dané věci je vedeno Vaším ministerstvem a Akreditační komisí správní řízení zahájené 

podáním žádosti UJAK ze dne 26. 5. 2015 o prodloužení akreditací dvěma navazujícím 

magisterským oborům v programu Speciální pedagogika: oboru Speciální pedagogika a oboru 

Speciální pedagogika – učitelství. V obou případech je předmětem řízení prodloužení 

akreditací pouze na dostudování stávajících studentů, kteří zahájili studium v těchto 

oborech v dobré víře na základě platných akreditací a jsou nyní již v posledním (druhém) 
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ročníku studia. V oboru speciální pedagogika studuje momentálně 214 studentů, v oboru 

speciální pedagogika – učitelství studuje 526 studentů, celkem tedy 740 studentů. 

Zneužití pravomoci Akreditační komise

UJAK je z dosavadního vedení správního řízení Akreditační komisí přesvědčena, 

že Akreditační komise porušuje základní zásady činnosti správních orgánů a zneužívá svou 

pravomoc k újmě školy.

Tento názor UJAK činí na základě toho, že:

- přestože je situace v oborech speciální pedagogika známa Akreditační komisi již 

z posuzování předchozích žádostí z let 2014 a 2015, 

- přestože v dubnu 2015 vedla tato situace k prodloužení akreditací obou studijních 

oborů k dostudování studentů tehdejších druhých ročníků a 

- přestože dříve kritizované podmínky pro dostudování studentů na UJAK (napadající 

prakticky výhradně jen vysoký počet studentů) se zásadně změnily k lepšímu, 

neboť v oborech speciální pedagogika nyní studuje již jen zhruba polovina studentů 

oproti minulému akademickému roku, a navíc je studium podrobeno přísné kontrole 

ze strany expertního panelu tvořenému zástupci pedagogických fakult jiných vysokých 

škol i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

Akreditační komise vydala dne 16. 9. 2015 nesouhlasné stanovisko k prodloužení akreditací 

k dostudování stávajících studentů, zatímco v dubnu 2015 vydala ve stejných studijních 

oborech za objektivně méně dobré skutkové situace stanovisko souhlasné.

Akreditační komise tak učinila, ať již záměrně nebo z jiných důvodů, těsně před skončením 

akreditace (30. 9. 2015), přestože zasedala i v dřívějších termínech, čímž fakticky znemožnila 

účastníku řízení uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy a ministerstvu využít pravomoci 

dle § 79 odst. 8 zákona o vysokých školách, a vyzvat Akreditační komisi k odstranění 

nedostatků, neboť prakticky jakékoli řešení nastalé situace by přišlo již pozdě.

Proti předsedkyni a dalším členům Akreditační komise vznesla UJAK odůvodněné námitky 

podjatosti přípisy ze dne 12. 5. 2015, 10. 8. 2015 a 31. 8. 2015, které Akreditační komise 

zřejmě zcela ignorovala, nijak se s nimi nevypořádala a bez dalšího připustila výkon 

pravomoci osobami, které byly přímo ze zákona vyloučeny ze všech úkonů v řízení ve smyslu 

§ 14 odst. 1 správního řádu. Tím došlo nejen k flagrantnímu porušení práv účastníka řízení, 

ale mohlo dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední 

osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), c), odst. 2 písm. d), 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, v platném znění. Způsob vypořádání námitek podjatosti Akreditační komisí 

v současné době zjišťujeme a v návaznosti na to využijeme další právní kroky. Ignorování 

námitek podjatosti je, mimo jiné, též zcela evidentním důkazem podjatosti příslušných 

úředních osob.
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Stanovisko Akreditační komise ze dne 16. 9. 2015, které je fakticky určující pro rozhodnutí 

Vašeho ministerstva ve smyslu § 79 odst. 5 písm. f) zákona o vysokých školách o osudu 

největší soukromé vysoké školy v České republice a jejích 740 studentů a pedagogů, 

obsahuje pět údajných důvodů, které jsou formulovány naprosto vágním způsobem, jsou 

buďto nepřezkoumatelné nebo nepravdivé a nemohou být podkladem jakéhokoli správního 

rozhodnutí, které by mohlo v následném přezkumu obstát. Pokud stanovisko v závěru uvádí, 

že podrobné zdůvodnění bude zveřejněno v rámci zápisu ze zasedání AK, tak k předání 

podrobnějšího odůvodnění stanoviska Akreditační komise účastníku řízení došlo až dnešního 

dne, t. j. pouhých 6 (slovy šest) dnů před skončením akreditace.

Ke stanovisku Akreditační komise

UJAK se tímto podáním vyjádří k původně uvedeným důvodům stanoviska Akreditační 

komise ze dne 16. 9. 2015 a tyto důvody vyvrátí. K doplněným důvodům, které mu byly 

doručeny dnešního dne, se žádostí odboru vysokých škol č. j. MSMT-33643/2015-1 ze dne 

24. 9. 2015, se vyjádří dodatečně.

1. Podle Akreditační komise „Doporučení expertní skupiny byla vypořádána čistě 

formálně, poznatky expertní skupiny nebyly využity k zajištění kvality výstupů studia. 

U realizovaných odborných praxí, k nimž se expertní skupina vyjádřila negativně, byly 

pouze doplněny určité formální náležitosti bez dalších prověřování kvality praxe. 

Všem studentům byly tyto praxe uznány a studenti byli připuštěni ke státní závěrečné 

zkoušce. Obdobně formálně se škola vypořádala s připomínkami k těm diplomovým 

pracím, u nichž se expertní skupina kriticky vyjádřila k zaměření tématu, kvalifikaci či 

odbornosti vyučujících.“

Výhrada Akreditační komise je především zcela nekonkrétní a nepřezkoumatelná, 

neboť neuvádí, jaká konkrétní doporučení byla vypořádána, jak byla vypořádána ze 

strany UJAK ani jakým legálním způsobem a z jakých důvodů měla být vypořádána 

podle názoru Akreditační komise jinak.

UJAK se ve skutečnosti všemi doporučeními a výhradami expertního panelu zabývala

a jeho doporučení nebyla vypořádána „formálně“, nýbrž v mezích legálních možností 

reálně, a přijatá opatření byla dokladována v kontrolní zprávě pro Akreditační komisi 

včetně požadovaného doplnění o průběhu SZZK v červenci 2015.

Představy Akreditační komise o legálních možnostech vypořádání připomínek skupiny 

expertů jsou bohužel zcela mylné, vychází z nepochopení základních právních 

mantinelů úpravy vysokoškolského studia v zákoně o vysokých školách a navazují na 

chyby, kterých se Akreditační komise dopustila již v květnu tohoto roku.
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Dne 15. 4. 2015 byly UJAK ze strany Akreditační komise doručeny Závěry 

z hodnocení expertní účelové pracovní skupiny ze dne 13. 4. 2015, v nichž byl 

konstatován závěr, že: „Splněné podmínky vykonaných praxí a požadavků na 

kvalifikační práci z cca 400 studentů vykazuje jen 52 studentů studijního oboru

Speciální pedagogika a 7 studentů studijního oboru Speciální pedagogika – učitelství. 

Ostatní studenti v tuto chvíli nesplňují podmínky, které by umožnily skládat státní 

závěrečné zkoušky.“

V přípise Akreditační komise ze dne 17. 4. 2015, č. j. MSMT-10826/2015-1 byly 

UJAK poskytnuty seznamy studentů, kteří podle názoru Akreditační komise splnili 

a kteří nesplnili podmínky pro absolvování praxe a kritéria na diplomové práce 

ve studijních oborech Speciální pedagogika a Speciální pedagogika – učitelství 

(seznamy 5 a 6 se následně ukázaly jako vadné). V přípise bylo uvedeno, že pouze těm 

studentům, kteří splnili podmínky v obou hodnocených kritériích, lze umožnit 

vykonání celé státní závěrečné zkoušky. Akreditační komise v přípise výslovně 

uvedla, že závěry účelové pracovní skupiny přijala a „je nutno je vnímat jako závazné

pro účely připuštění jednotlivých studentů k účasti na státních závěrečných 

zkouškách.“ Totéž bylo potvrzeno i v dalším přípise Akreditační komise ze dne 20. 4. 

2015, č. j. MSMT-10826/2015-3, v němž Akreditační komise zároveň přiznala chyby 

v poskytnutých seznamech a omluvila se za ně.

Na základě popsaných stanovisek Akreditační komise UJAK znemožnila vykonání 

státních závěrečných zkoušek v již naplánovaném termínu v následujícím týdnu všem 

studentům, kteří podle seznamů poskytnutých Akreditační komisí nesplňovali 

podmínky pro její konání, a to přesto, že se studenti na konání zkoušky již 

připravovali.  

Následně Akreditační komise přípisem ze dne 21. 4. 2015, č. j. MSMT-10826/2015-4 

však svůj názor zcela změnila, když uvedla, že „posouzení předpokladů, zda student 

splnil všechny předepsané povinnosti pro to, aby mohl vykonat státní závěrečnou 

zkoušku nebo její část, je plně v kompetenci vysoké školy a je také na její 

odpovědnosti. Rozhodnutí o připuštění studenta ke státní závěrečné zkoušce nemůže 

být suplováno žádným jiným orgánem.“ Ve vztahu k závěrům účelové pracovní 

skupiny Akreditační komise uvedla, že „ze své povahy však tyto výsledky nemohou být 

právně závazné a vymahatelné.“

Bohužel, v dané situaci již nebylo možné státní zkoušky vykonat a musely být 

přesunuty na pozdější termíny. Akreditační komise tak svým zmatečným 

a dezorientovaným informováním poškodila v dané chvíli sto studentů studijního 

oboru Speciální pedagogika připravujících se na státní zkoušky, jejichž konání jim 

bylo bez jakékoli právní opory znemožněno na základě nátlaku Akreditační komise na 

UJAK (UJAK, která respektuje stanoviska Akreditační komise, si přirozeně 
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nedovolila připustit ke zkoušce studenty, o nichž Akreditační komise závazně 

prohlašovala, že k tomu nesplňují podmínky). Tímto jednáním poškodila i dobré 

jméno školy. Je nepochybné, že jak studentům, tak i škole tím vznikla značná, 

zejména nemajetková újma, jejíž uplatňování po Akreditační komisi bude předmětem 

samostatného řízení.

Odůvodnění současného stanoviska Akreditační komise opět vychází z nepochopení 

možností legálního postupu školy.

Pokud studenti splnili všechny zákonem a studijním řádem předepsané povinnosti, 

nemá vysoká škola ani Akreditační komise žádné legální možnosti, jak jim bránit 

v právu pokusit se o obhajobu závěrečné práce a vykonání státní závěrečné zkoušky.

Postup UJAK vyplývá z nejlepší studijní praxe při současné neexistenci jakýchkoli 

obecně závazných standardů definujících minimální požadavky na odbornou praxi 

studentů a současně z práva studentů na předvídatelnost studijních požadavků. 

Absence obecně závazných standardů vytváří situaci, ve které si každá vysoká škola

definuje požadavky na výkon odborné praxe (požadavky na zaměření pracoviště pro 

praxi, erudici vedoucího praxe, formální náležitosti apod.). 

Studenti, jejichž odborné praxe hodnotila expertní skupina (tedy studenti, kterým již 

byl za praxi udělen zápočet), splnili předem dané požadavky formulované univerzitou. 

Následně byly absolvované praxe hodnoceny expertní skupinou, která si vytvořila 

nová kritéria hodnocení praxí – kritéria, jimž některé praxe nevyhověly. Za této 

situace vykonali pracovnicí katedry speciální pedagogiky UJAK maximum možného 

k dodatečnému doplnění nevyhovujících praxí: všichni studenti, jejichž praxe 

neodpovídaly kritériím expertní skupiny, byli vyzváni k dalšímu doplnění údajů 

o praxích a k dalším konzultacím k praxím. Ke státní závěrečné zkoušce byli 

připuštěni pouze studenti, kteří výzvy vyslyšeli, údaje k praxi doplnili, případně praxi 

dále konzultovali s odbornými pracovníky na pracovištích, kde praxi vykonávali. 

Vzhledem k tomu, že studenti při výkonu praxe splnili veškeré požadavky dané pro 

praxi univerzitou, nebylo možné, aby byli zpětně (na základě hodnocení expertní 

komise, která nemá ke studentům žádný formální vztah ani jakoukoli právní oporu) 

vyzýváni k opakování praxe na jiném pracovišti nebo pod vedením jiného pracovníka.

Nově vytvořený „Supervizní seminář k praxi“ absolvovali všichni studenti 

magisterského studia v programu Speciální pedagogika – a to včetně studentů 

v kombinovaném studiu, ve kterém jinak (na jiných školách) semináře zavedeny 

nejsou.

Na připomínky expertní skupiny k diplomovým pracím univerzita reagovala 

v maximální možné míře – 34 studentů bylo vyzváno k úpravám tématu diplomové 
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práce. Je přitom nutné zmínit, že hodnocení témat diplomových prací expertní 

skupinou bylo v mnoha případech špatně srozumitelné a nejednoznačné – týkalo se 

zejména případů, kdy obdobné nebo dokonce zcela shodné téma bylo u některých 

studentů vyhodnoceno jako vhodné, u jiných studentů pak jako nevhodné.

2. Podle Akreditační komise „Státní závěrečné zkoušky probíhaly za účasti dalších 

odborníků jmenovaných do komisí pro státní závěrečné zkoušky. Zatímco ústní 

zkoušky podle zpráv jmenovaných odborníků měly obvyklou kvalitu, obhajoby 

diplomových prací vykazovaly určité nedostatky. Připomínky expertní skupiny 

k diplomovým pracím, jež vedení školy slibovalo vypořádat při obhajobách, nebyly 

většinou brány v potaz. Důraz na kvalitu diplomových prací a praxí vyplývá mimo jiné 

z charakteristiky absolventa magisterského programu stanoveném v § 46 odst. 1 

zákona o vysokých školách, podle kterého se od něho očekává schopnost aplikace 

teoretických poznatků a tvůrčí činnosti v daném oboru.“  

Převážná většina hodnotících komentářů od odborníků z expertního panelu 

jmenovaných do komisí ke státním závěrečným zkouškám měla kladný nebo neutrální 

charakter, v celkovém pohledu externí odborníci jmenovaní do komisí hodnotili 

úroveň celých státních závěrečných zkoušek jako odpovídající (běžným standardům) 

a dostatečnou. Při obhajobě měly zkoušející komise k dispozici jak posudky práce 

(vedoucího práce a oponenta), tak i formulář s připomínkami expertní skupiny – na 

základě těchto podkladů pak komise kladly otázky k obhajobě, na poznatky z těchto 

materiálů byl brán zřetel při výsledném hodnocení úspěšnosti obhajoby studenta. 

Celkem 18 studentů u obhajoby diplomové práce neuspělo.

Stanoviska jednotlivých expertů jako důkaz přikládáme, viz „Zpráva o průběhu 

státních závěrečných zkoušek na UJAK ve dnech 23. a 24. 4. 2015“

3. Podle Akreditační komise „U některých diplomových prací, které prošly obhajobou, 

byly konstatovány vážné metodologické nedostatky, nepodložené závěry, někdy 

i nevypořádané připomínky týkající se větší shody textu diplomové práce s texty jiných 

kvalifikačních prací (zjištěné prostřednictvím programu Thesis).“

Nedostatky diplomových prací byly hodnoceny standardně v posudcích vedoucího 

práce a oponenta práce, komise zkoušejících se těmito nedostatky dále zabývaly 

a hodnotily jejich závažnost. 18 studentů u obhajoby diplomové práce neuspělo se 

závěrem práci přepracovat.

K vyloučení plagiátorských textů UJAK, na rozdíl od mnoha jiných vysokých škol, 

používá systém Theses (nikoli „Thesis“) – nález systému je vždy hodnocen již 

v posudcích vedoucího práce a oponenta, v případě nálezu opravňujícího k podezření 

na plagiátorství se nálezem vždy zabývá i komise zkoušejících. Samotná existence 
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nálezu Theses není apriori hodnocena jako negativní (systém neumí např. rozlišit 

plagiát od shody textu v řádně označených citacích), záleží vždy na podrobnějším 

seznámení s charakterem nálezu – ten je hodnocen vedoucím práce a oponentem 

v posudcích. K vyhodnocení těchto aspektů při obhajobých závěrečných prací vždy 

řádně došlo.

4. Podle Akreditační komise „Dílčí opatření, která UJAK přijala (například zavedení 

metodologického kurzu pro vedoucí diplomových prací bez vědecké hodnosti, 

uzavírání smluv s pracovišti, na nichž studenti praxi absolvují), mohou být vnímána 

jako pozitivní krok, ale zůstávají spíše v rovině formální.“

Uváděná opatření, která UJAK přijala, resp. se k nim do budoucna zavázala, byla 

formulována na základě výhrad a doporučení Akreditační komise a expertní skupiny 

jmenované MŠMT v průběhu letního semestru akademického roku 2014/2015 – jde 

tedy o opatření s platností od zimního semestru akademického roku 2015/2016, 

jako taková tedy dosud nemohla být aplikována. Standard navrhovaných opatření je 

prokazatelně vyšší, než je běžné na mnoha srovnatelných veřejných vysokých školách

v České republice.

5. Podle Akreditační komise „Dle aktuální informace UJAK má do druhého ročníku 

nastoupit 740 studentů (214 studentů oboru Speciální pedagogika, 526 studentů oboru 

Speciální pedagogika – učitelství);  v loňském druhém ročníku studovalo celkem 614 

studentů (208 studentů oboru Speciální pedagogika, 406 studentů oboru Speciální 

pedagogika – učitelství). Nároky na zajištění praxí a vedení diplomových prací jsou 

tedy ještě vyšší než v předchozím roce (cca o 120 studentů) a představují pro UJAK 

větší personální zatížení. Z podkladů, které měla AK od UJAK k dispozici, vyplývá, 

že k červenci 2015 bylo zadáno 522 diplomových prací (studenti si mohou práce ještě 

stále zadávat). Celkově ze zadaných prací je 220 vedeno vedoucími bez vzdělání 

v doktorském programu nebo bez odpovídající vědecké hodnosti, 305 zadaných prací 

vedou externisté. Vzhledem ke skutečnosti, že více než 200 prací ještě musí být zadáno 

nebo bylo zadáno po 31. 7. 2015, lze předpokládat, že počet externistů bude ještě 

navýšen. Pokud to vůbec vnitřní předpisy připouštějí, je na řádně fungujících vysokých 

školách dodržována obvyklá praxe, že diplomové práce vedou pracovníci bez vědecké 

hodnosti a externí pracovníci (výrazní odborníci z praxe) pouze výjimečně, nikoli 

v masovém měřítku.“

Vedení všech diplomových prací studentů na UJAK je řádně zajištěno. Míra vedení 

diplomových prací odborníky bez vyšší vědecké hodnosti a externisty není nikde ani 

závazně stanovena, ani oficiálně doporučena. UJAK je zde tedy kritizována za 

neplnění kritéria, které ovšem nebylo nikdy předem stanoveno a ani k dnešnímu dni 

jako takové neexistuje. 



Havel, Holásek & Partners s.r.o. 

advokátní kancelář

8 / 13

Mezi externími vedoucími diplomových prací studentů UJAK je řada akademických 

pracovníků působících na jiných (veřejných) vysokých školách. 

Přestože dle vyjádření samotné Akreditační komise i na jiných vysokých školách 

vedou pracovníci bez vědecké hodnosti diplomové práce, tak při hodnocení 

diplomových prací studentů UJAK bylo vedení práce odborníkem bez vědecké 

hodnosti automaticky důvodem pro označení diplomové práce jako nevyhovující. 

Jde o zjevně nerovný přístup, který nelze aplikovat ve správním řízení.

Pro neschválení žádosti o prodloužení akreditace nemohou svědčit ani celkové počty 

studentů daného studijního programu: 

V případě oboru Speciální pedagogika UJAK v březnu 2015 překládala žádost 

o prodloužení akreditace, ze které vyplýval předpoklad, že v září postoupí do druhého 

ročníku 235 studentů – a zde byla akreditace prodloužena (!). Nyní by postoupilo do 

druhého ročníku 214 studentů (o 21 studentů méně, než bylo očekáváno) a žádost 

o prodloužení akreditace byla zamítnuta. Je zcela zjevné, že takový přístup, kdy 

Akreditační komise posuzuje obdobnou, či dokonce dnes ještě lepší situaci zcela 

rozdílně, je ve správním řízení zcela nepřípustný a v rámci přezkumu neobhajitelný.

Stejně tak v oboru Speciální pedagogika – učitelství Akreditační komise vyhověla 

žádosti o prodloužení akreditace v době, kdy byl předpokládaný počet budoucích 

studentů druhého ročníku 622 (v březnu 2015), zatímco nyní zamítla žádost 

o prodloužení akreditace ve chvíli, kdy by do druhého ročníku nastoupilo o téměř sto 

studentů méně (konkrétně 526 studentů).

K hodnocení UJAK

Vzhledem k tomu, že ve správním řízení i v hromadných sdělovacích prostředcích vznikají 

kolem UJAK četná nedorozumění a objevují se zkreslené nebo i zcela nepravdivé informace, 

na nichž se bohužel nemalou měrou podílí i Akreditační komise, považujeme za vhodné na 

tomto místě uvést některá reálná fakta o UJAK.

UJAK je dlouhodobě (od roku 2001/2002) působící a uznávanou vysokou školou v České 

republice, která se ve vysokoškolském studiu a výzkumu orientuje na humanitní 

a společenské vědy s převahou oborů: speciální pedagogika, vzdělávání dospělých 

(andragogika), sociální a mediální komunikace, evropská hospodářskosprávní studia, 

management cestovního ruchu, právo v podnikání, manažerská studia – řízení lidských 

zdrojů, audiovizuální komunikace a tvorba, scénická a mediální studia a bezpečnostní studia. 

V roce 2014 UJAK uskutečňovala 10 akreditovaných bakalářských oborů, 6 oborů 

magisterských, 2 obory doktorské a mezinárodně akreditovaný program Master of Business 

Administration (MBA) se zaměřením na řízení lidských zdrojů a Evropskou unii. 
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UJAK nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený na vzájemně prostupných 

studijních programech bakalářských, magisterských a doktorských, včetně oprávnění konat 

rigorózní řízení, s právem udělovat všechny typy univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., PhDr., 

Ph.D.) a profesní titul MBA. UJAK dlouhodobě nabízí možnost studovat prezenčně 

i kombinovanou formou. 

UJAK je jednou z největších vysokých škol, resp. univerzit v České republice, s tisíci 

studentů, desetitisíci úspěšných absolventů, všemi stupni vysokoškolského studia, včetně 

celoživotního vzdělávání, kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, jazykových kurzů včetně 

oprávnění udělovat mezinárodně uznávané jazykové eurocertifikáty TELC1 (jako výhradní 

partner v ČR), až po studium v doktorském studijním programu (Ph.D.) a mezinárodní 

akreditaci (MBA). UJAK disponuje vlastním vydavatelstvím odborné literatury2. 

UJAK se podílí na vědeckém výzkumu a má status výzkumné organizace podle evropského 

práva. UJAK je zapojena do národních i mezinárodních projektů v oblasti základního 

výzkumu (např. GAČR), aplikovaného výzkumu (např. Národní program výzkumu, Program 

bezpečnostního výzkumu MV ČR, výzkum pro místní samosprávu či státní zakázky v oblasti 

strategického a koncepčního rozvoje vysokého školství a řízení vědy), vývoje (např. program 

Tempus Evropské komise nebo přímá bilaterální spolupráce se zahraničními univerzitami), 

inovace terciárního vzdělávání (projekty z operačních programů EU) či studentské výměny 

(Erasmus ad.). Od roku 2010 má UJAK postavení výzkumné organizace a je zařazena 

v registru subjektů Informačního systému výzkumu a vývoje mezi výzkumné organizace 

ve smyslu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. UJAK 

je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

a též příjemcem účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Na základě této 

účelové podpory UJAK od roku 2013 uskutečňuje Studentskou grantovou soutěž na podporu 

specifického vysokoškolského výzkumu.

UJAK se též prostřednictvím svých zástupců podílí na významných národních projektech 

reformujících systém terciárního vzdělávání, jako byla tvorba národního kvalifikačního rámce 

terciárního vzdělávání, v současnosti individuální projekt KREDO či expertní práce na 

přípravě legislativních změn ve vysokém školství v ČR. UJAK je řádným členem v Evropské 

univerzitní asociaci (EUA), má zastoupení v Předsednictvu Rady vysokých škol ČR, České 

konferenci rektorů atd. 

Zahraniční spolupráci uskutečňuje UJAK s 50 smluvními partnery, univerzitami v EU i mimo 

EU, např. v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, 

                                                     

1 http://www.ujak.cz/katedry/katedra-cizich-jazyku/telc-the-european-language-certificates/. 

2 http://vydavatelstvi.ujak.cz/. 
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Maďarsku, Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Ruské federaci, 

Slovensku, Španělsku, Švédsku, Turecku, Kazachstánu, Vietnamu a Číně. V příkré 

kontradikci k rozhodnutí české Akreditační komise působí rozhodnutí prestižní mezinárodní 

akreditační společnosti FIBAA3, u níž UJAK letos v zimě úspěšně reakreditovala svůj MBA 

program v oboru řízení lidských zdrojů a Evropská unie až do roku 20204 a ze strany této 

instituce byla univerzitě dokonce nabídnuta širší spolupráce. 

UJAK má zpracovanou a využívá komplexní metodiku pro zabezpečování a řízení kvality 

výuky s názvem „Vnitřní systém hodnocení a zajišťování kvality“, který je zakotven v čl. 2 

bod 5 a čl. 17a Statutu UJAK registrovaném Ministerstvem. Výstupy z hodnocení se 

projednávají na zasedáních vědecké rady, jsou podrobně popsány ve veřejných výročních 

zprávách UJAK i kontrolních zprávách pro Akreditační komisi.

UJAK podle Statutu provádí pravidelně a průběžně vnitřní hodnocení výuky. Sleduje 

především kvalitu uskutečňování akreditovaných studijních programů a kvalitu výzkumných, 

vývojových nebo dalších tvůrčích činností. Hodnocení je zveřejňováno jedenkrát ročně 

ve výroční zprávě o činnosti UJAK. Komplexní systém hodnocení a zajišťování kvality 

zahrnuje periodické hodnocení kateder (výkonnost ve výzkumu a výuce), hodnocení výuky 

studenty i absolventy, hodnocení kvality vedení kvalifikačních prací a celkové hodnocení 

úrovně pedagogické, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti univerzity. Na 

hodnocení se podílí evaluační komise UJAK, z níž alespoň dva členové nesmějí být členy 

akademické obce univerzity. Výsledky hodnocení činnosti univerzity schvaluje vědecká rada. 

V rámci hodnocení UJAK dále využívá antiplagiátorský systém Theses Masarykovy 

univerzity (má jej pouze 57 % vysokých škol v České republice). Studenti UJAK vyplňují 

dotazníky každým rokem elektronicky v informačním systému školy ohledně kvality výuky, 

vedení bakalářských a diplomových prací. 

UJAK je pro společnost současně ekonomicky přínosná, neboť nic nestojí daňové poplatníky, 

a naopak nemalé daně odvádí a hospodaření má v pořádku, jak dokládají výsledky auditu 

a četných kontrol. UJAK má funkční všechny akademické orgány podle zákona o vysokých 

školách a zveřejňuje informace o svých činnostech podle tohoto zákona i dalších zákonů. 

Pokud jde o uplatnění absolventů na trhu práce, tak z nezávislých zdrojů samotného 

Ministerstva a Úřadu práce, zpracovaných Českým rozhlasem, vyplývá, že absolventi UJAK 

mají nadprůměrně dobré uplatnění na trhu práce. Podle uvedené studie je průměrná 

                                                     

3 Foundation for International Business Administration Accreditation (www.fibaa.org) je mezinárodní neziskovou 
organizací se sídlem v německém Bonnu. Jejím posláním je prosazovat kvalitní a transparentní přístup ve vzdělávání a vědě 
– nástrojem k prosazování těchto cílů je certifikace kvality, kterou organizace uděluje jednotlivým programům a 
poskytovatelům z oblasti terciárního vzdělávání.

4 Viz http://www.fibaa.org/en/news-alt/archive-details/date/2015/02/06/fibaa-re-akkreditiert-mba-an-
der-jan-amos-komensky-university-in-prag-06022015.html. 
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nezaměstnanost absolventů vysokých škol okolo 4 % v rozmezí od 0 % do 16 %, 

přičemž UJAK se umístila v čelní skupině vysokých škol s nezaměstnaností absolventů 

pouze 2 %.

Důkaz:Výroční zprávy UJAK předkládané Ministerstvu a zveřejňované podle § 21 odst. 1 

písm. a) ZVŠ na internetových stránkách UJAK, www.ujak.cz a další citované zdroje 

http://www.ujak.cz/univerzita/zakladni-dokumenty/dalsi-dokumenty-ze-zakona-o-vs

http://www.ujak.cz/univerzita/o-nas/studium-a-vyzkum

http://www.ujak.cz/zahranicni-styky/

Statistiky Ministerstva a Úřadu práce zpracované Českým rozhlasem

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/kde-studovat-abyste-neskoncili-na-dlazbe-

nejlepsi-a-nejhorsi-vysoke-skoly--1513387

K dalšímu postupu a splnění zákonných povinností

V současné době studuje na UJAK oba obory speciální pedagogika 740 studentů, z nichž 

většina působí sami jako řádní učitelé na základních a středních veřejných i soukromých 

školách v České republice. Všichni tito studenti nastupovali ke studiu na základě legální 

akreditace a od té doby se jejich studijní poměry nijak nezhoršily. 

Podstatným omezením počtu studentů, který byl v minulosti prakticky jako jediný důvod 

kritizován Akreditační komisí, ze kterého však dnes zbývá již jen poslední ročník studentů 

a je jich tedy pouze zhruba polovina dřívějšího počtu, jakož i postupným budováním 

a rozvojem školy a extrémním dohledem státu i konkurentů na trhu vzdělávání nad výukou 

právě na UJAK, se studijní poměry studentů dále významně zlepšily oproti stavu, během nějž 

dosavadní akreditace těchto studijních oborů platila. 

K 31. prosinci 2014 studovalo ve studijních oborech speciální pedagogika celkem 1 472 

studentů (1 032 v oboru speciální pedagogika a 440 speciální pedagogika – učitelství), což byl 

stav, který posuzovala Akreditační komise při posledním prodloužení akreditace těchto 

studijních oborů a který vedl k rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze 

dne 21. dubna 2015, č. j. MSMT/11206/2015, kterým byly těmto oborům akreditace uděleny. 

Nyní jsou tyto počty poloviční (!).

Akreditace oběma zmiňovaným oborům však končí k 30. září 2015, což by bez jejího 

prodloužení, alespoň pro pouhé dostudování stávajících studentů, znemožňovalo uvedeným 

studentům realizovat poslední rok studia, a museli by již započaté studium ukončit nebo 

přejít, v souladu s § 80 odst. 4 zákona o vysokých školách, do stejného nebo obdobného 

studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole, což však po praktické stránce je velmi 

obtížně realizovatelné, resp. při zachování kvality výuky nemožné, a velmi citelně se dotýká 

studentů i dotčených škol.
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Vzhledem k tomu, že rozhodování o prodloužení či neprodloužení akreditace je postupem 

podle správního řádu, domníváme se, že bez změny skutkových okolností, resp. bez zhoršení 

poměrů, které v minulosti vedly k udělení akreditace a legálnímu nástupu studentů do 

vysokoškolského studia, není možné v řádném průběhu tohoto studia akreditaci neudělit, 

neboť by to porušovalo přinejmenším zásadu ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených 

osob a zásadu procesní rovnosti.

UJAK zároveň zdůrazňuje, že respektuje výkon zákonných působností Akreditační komise 

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je v jeho absolutním zájmu jejich požadavky 

plnit a zlepšovat podmínky studia. 

Při realizaci studijních oborů speciální pedagogika a Speciální pedagogika – učitelství došlo 

již v minulém semestru aktivitou UJAK i Akreditační komise k podstatným změnám, když na 

průběh studia včetně odborných praxí, závěrečných prací a státních závěrečných zkoušek

dohlížely společné nezávislé komise expertů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

a jiných vysokých škol. Tyto komise potvrdily kvalitní úroveň studia a výsledků studentů. 

Takový dozor a pozornost, jaká byla věnována právě studiu na UJAK, nemá u jiných 

vysokých škol obdoby.

S ohledem na danou situaci a zákonem stanovené možnosti jejího řešení UJAK navrhuje, aby 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy postupovalo dle § 79 odst. 8 zákona o vysokých 

školách a vyzvalo Akreditační komisi k novému jednání k vydání stanoviska a odstranění 

nedostatků v odůvodnění.

Zároveň, jako vynucený krok podle § 80 odst. 4 zákona o vysokých školách, podle nějž 

vysoká škola zajistí studentům po uplynutí doby akreditace možnost pokračovat ve studiu 

stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole, učinila UJAK 

následující opatření. 

Opatřením rektora č. 19/2015 ze dne 23. 9. 2015 k zajištění možnosti pokračování ve studiu 

a zachování postavení studenta stávajících studentů v navazujícím magisterském studijním 

programu Speciální pedagogika bylo studentům navrženo několik různých variant řešení, 

které mají za cíl jednak splnit povinnosti vysoké školy, jednak i dále omezit počet studentů 

ve studijních oborech speciální pedagogika za účelem nového posouzení žádosti o akreditaci 

Akreditační komisí a jejího následného udělení ze strany Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy.

a) Studium v navazujícím magisterském studijním oboru „Andragogika“ 

Základní podmínky pro přijetí a organizace studia:      

V návaznosti na dodatek k Opatření rektora č. 2/2015 bude vyhlášen 3. termín 

přijímacího řízení (viz dodatek k Opatření rektora č. 2/2015). Předběžná volná 

kapacita (z důvodu požadavků AK na omezení počtu studentů) – 60 míst. Na základě 
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posouzení a případného uznání splněných studijních povinností v předchozím studiu 

bude studium v délce 3 nebo 4 semestrů. V případě 3-semestrálního studia nebude 

zpoplatněn první semestr studia, v případě 4-semestrálního studia nebudou 

zpoplatněny první dva semestry studia. 

b) Studium v ostatních akreditovaných navazujících magisterských studijních oborech

Základní podmínky pro přijetí a organizace studia:

Na základě posouzení mohou být uznány splněné studijní povinnosti v předchozím 

studiu. Studium je v délce 4 semestrů. Nebudou zpoplatněny první dva semestry studia. 

Pokud se studenti stávajících oborů SPPG a SPPG-U přihlásí ke studiu v jiném našem 

navazujícím magisterském oboru (vyjma Andragogiky, jde tedy o Evropská 

hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu a Sociální a mediální 

komunikaci), budou studentům s předchozím vzděláním v nepříbuzném oboru do 

prvního ročníku studia zařazeny rozdílové předměty.

c) Obě dvě výše uvedené možnosti mohou být kombinovány se studiem 

v akreditovaných programech celoživotního vzdělávání UJAK: „Studium v oblasti 

pedagogických věd – speciální pedagogika“, „Studium v oblasti pedagogických věd 

pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (DPS)“. 

Podmínky pro přijetí jsou dány platnými akreditacemi. Studium v programu „Studium 

v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika“ nebude zpoplatněno.

Uvedené varianty spočívající v převedení studentů z oboru Speciální pedagogika a z oboru 

Speciální pedagogika – učitelství do jiných studijních programů a jejich propojení se studiem 

speciální pedagogiky v rámci programu celoživotního vzdělávání jsou bohužel jediným 

řešením, které může UJAK studentům v danou chvíli samostatně (bez spolupráce s dalšími 

institucemi) nabídnout. Tyto varianty ale nejsou řešením pro ty studenty, kteří si 

prostřednictvím studia doplňují požadovanou kvalifikaci pro profesi učitel mateřské školy, 

učitel základní školy a speciální pedagog; podle platné verze zákona o pedagogických 

pracovnících totiž nabízené varianty nevedou k získání potřebné kvalifikace.

Bez prodloužení akreditace magisterských oborů v programu Speciální pedagogika UJAK 

nemůže nabídnout žádnou variantu adekvátního dostudování dotčeným studentů. Vzniká tak 

paradoxní situace, kdy UJAK má ze zákona povinnost dostudování zajistit, ale rozhodnutí 

Akreditační komise mu to neumožňuje.

za Univerzitu Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
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