
Orientační rozdělení stávajících studijních programů a oborů UK 

do jednotlivých oblastí vzdělávání  

navrhovaných přílohou č. 3 novely Zákona o vysokých školách 

 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 

 

Návrh novela zákona o vysokých školách (dále jen „novela“) zavádí oblasti vzdělávání pro 

institucionální akreditaci, které definuje jako "věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, 

v jehož rámci jsou připravovány, schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo 

příbuzného obsahového zaměření odrážející společný teoretický a metodologický základ dané oblasti 

vzdělávání." Seznam oblastí vzdělávání je uveden v příloze 3 novely. 

Novela rovněž uvádí, že MŠMT "stanoví vyhláškou vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání, 

obsahující 

a) stěžejní tematické okruhy, které jsou pro danou oblast vzdělávání charakteristické a 

určující, 

b) výčet typických studijních programů spadajících pod danou oblast vzdělávání, 

c) rámcový profil absolventů v dané oblasti vzdělávání s uvedením hlavních cílů vzdělávání, 

zahrnujících odborné znalosti, dovednosti a další kompetence, a charakteristických profesí, 

zejména pak profesí regulovaných, které jsou relevantní." 

 

Podle stávajícího návrhu novely bude nutné pro získání institucionální akreditace v oblasti vzdělávání 

splnit tyto požadavky: 
 

 mít v dané oblasti akreditován alespoň 1 SP po dobu min. 10 let; 

 studijní programy a jejich profily absolventa zamýšlené pro příslušnou oblast musí 

odpovídat stěžejním tematickým okruhů, typickým studijním programům a rámcového 

profilu absolventa dané oblasti, které budou stanoveny vyhláškou MŠMT; 

 oblast vzdělávání bude muset pravděpodobně splňovat požadavky standardů pro 

institucionální akreditaci, které rovněž budou stanoveny vyhláškou MŠMT a které se budou 

týkat: výzkumu, mezinárodní spolupráce, spolupráce s praxí, akademických pracovníků 

apod.  

Pro akreditaci oblasti vzdělávání bude tedy zásadní nejen obecné „vymezení jednotlivých oblastí 

vzdělávání“, ale podstatnou roli budou hrát i standardy pro institucionální akreditace, které jsou 

v současné době diskutovány.  

 

Na základě prvního návrhu vyhlášky k vymezení oblastí vzdělávání z ledna 2015 (mail děkanům 

fakult z 21.1.2015) byl připraven orientační přehled možného přiřazení stávajících studijních 

programů a oborů (dále jen SP/SO) pod jednotlivé oblasti vzdělávání. Každý jednotlivý SP/SO byl 

posouzen právě z hlediska "stěžejních tematických okruhů, typických studijních programů a 

rámcového profilu absolventa“.  

 

Navržené definice oblastí vzdělávání umožňují přiřadit některé SP/SO podle obsahu studia pod dvě 

oblasti vzdělávání, typickým příkladem je SP Biochemie, který je uveden jak v oblasti vzdělávání 

Chemie, tak v oblasti vzdělávání Biologie a ekologie.  

 

Předkládaný přehled je pouze orientační, jeho cílem je otevřít diskuzi nad základní otázkou, o které 

oblasti vzdělávání by měla UK žádat, tzn. které studijní programy a obory bude možné přiřadit pod 

konkrétní oblast vzdělávání, a které SP/SO bude nutno podle stanovených kritérií odborně posoudit 

a rozhodnout, pod kterou oblast budou spadat, nebo zdali je bude nutno akreditovat samostatně (např. 

Bioinformatika nebo Epidemiologie).  
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Tento orientační přehled předkládáme vedení fakult, aby spolu s garanty jednotlivých SP/SO a 

odpovědnými vedoucími kateder a pracovišť předložený materiál posoudili z hlediska obsahu studia 

a profilu absolventa a dalších kritérií a případně navrhli konkrétní zdůvodněné změny v přiřazení 

SP/SO pod jednotlivé oblasti vzdělávání, zvláště v některých nejednoznačných případech.   

 

Tabulka v příloze 1) ukazuje přehled obsazení oblastí vzdělávání nikoli z pohledu SP, ale z hlediska 

fakult.  

 

Tabulka v příloze 2) uvádí výčet všech studijních programů akreditovaných dosud pro fakulty UK 

přiřazené pod jednotlivé oblasti vzdělávání.  

 

 

 

 

 


