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NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ  
Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 

 
 

Čj.: NAU-120/2021-15 
Počet stran: 3 

 

 
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) 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  
 
bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Personální a interkulturní management 
se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a 
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory (50 %), Psychologie (25 %)  
a Sociologie (25 %) pro uskutečňování Vysokou školou aplikované psychologie, s.r.o. (se sídlem účastníka 
řízení: Karlštejnská 11/30, 158 00 Praha), na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 
 
 

Odůvodnění: 

I.  

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., se sídlem Karlštejnská 11/30, 158 00 Praha (dále jen „Vysoká 
škola“), předložila dne 23. dubna 2021 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 bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Personální a interkulturní 
management se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia 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 doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, s přihlédnutím ke stanovisku Vysoké školy ustavena hodnoticí komise, která si vyžádala doplnění 
předmětné žádosti o údaje související s materiálním a finančním zabezpečením studijního programu  
a o funkční přístup ke studijním oporám. Vysoká škola dne 29. září 2021 požádala o prodloužení lhůty 
k vyjádření, čemuž bylo vyhověno. Vysoká škola doručila upravenou žádost v určené lhůtě dne 14. října 
2021. Hodnoticí komise následně vypracovala stanovisko a zpravodajové Rady Akreditačního úřadu pro 
příslušné oblasti vzdělávání a zpravodaj za profesně zaměřené studijní programy sepsali zprávy. 
 
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 
hodnoticí komise a zprávy zpravodajů obdržela Vysoká škola v zájmu usnadnění přístupu k podkladům pro 
rozhodnutí přílohou přípisu čj. NAU-120/2021-13. Vysoká škola svého práva vyjádřit se k podkladům 
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využila přípisem vedeným Akreditačním úřadem pod čj. NAU-120/2021-14 a doručeným Akreditačnímu 
úřadu dne 8. února 2022.  
 
Rada Akreditačního úřadu se na svém zasedání č. 2/2022 konaném dne 24. února 2022 usnesla 
na udělení akreditace studijnímu programu na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí z níže 
uvedeného důvodu.  
  

 
II. 

Po projednání předložených materiálů přistoupila Rada Akreditačního úřadu k rozhodnutí ve věci. Rada 
Akreditačního úřadu, stejně jako hodnoticí komise a příslušný zpravodaj, 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 dospěla k závěru, že předložený studijní program Vysoké školy v tuto chvíli 
splňuje příslušné požadavky Standardů pro akreditace, avšak Vysoká škola neposkytuje dostatečné záruky 
jeho řádného personálního zabezpečení a rozvoje na dobu 10 let. Tyto záruky se týkají zejména úrovně 
publikační činnosti některých vyučujících zajišťujících posuzovaný studijní program a podpůrně též tvůrčí 
činnost vysoké školy ve vztahu k zaměření studijního programu a mezinárodní rozměr studia.  
 
Rada Akreditačního úřadu konstatuje, že publikační činnost řady garantů základních teoretických 
předmětů profilujícího základu, ostatních předmětů profilujícího základu a i dalších vyučujících studijních 
předmětů je slabá, orientovaná na konference maximálně lokálního významu a v některých případech ani 
plně neodpovídá jimi zajišťovaným předmětům (např. u předmětů z oblasti práva, sociologie ad.). 
Podpůrným důvodem pro udělení akreditace na kratší dobu je také slabá tvůrčí činnost Vysoké školy ve 
vztahu k zaměření studijního programu, kdy Vysoká škola v rámci své tvůrčí činnosti v posledních pěti 
letech neřešila žádné relevantní projekty smluvního a aplikovaného výzkumu související se studijním 
programem. Tvůrčí činnost Vysoké školy v oblasti odpovídající zaměření studijního programu se tak 
soustředí pouze na pořádání konferencí a veřejných přednášek. Problematický je také nízký mezinárodní 
rozměr studia, který by vzhledem k zaměření studijního programu na interkulturní problematiku měl být 
podstatně více akcentován.  
 
Rada Akreditačního úřadu ověří rozvoj personálního zabezpečení včetně publikační činnosti jednotlivých 
vyučujících a tvůrčí činnosti Vysoké školy v rámci vyžádaných kontrolních zpráv.  
 
Rada Akreditačního úřadu z výše uvedeného důvodu podle § 80 odst. 1 písm. c) a v návaznosti na § 83c 
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona o vysokých školách rozhodla o udělení akreditace předmětnému studijnímu 
programu na dobu 5 let, a proto se vydává toto rozhodnutí. Doba 5 let umožňuje zahájit uskutečňování 
studijního programu a je adekvátní pro možnost nápravy nedostatků v oblasti personálního zabezpečení 
včetně publikační činnosti vyučujících zabezpečujících studijní program, tvůrčí činnosti a mezinárodních 
aktivit Vysoké školy. 
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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, Malá Strana,  
118 12 Praha 1. 

V Praze dne 24. února 2022 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Účastník řízení:  Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., se sídlem Karlštejnská 11/30, 158 00 

Praha, IDS: 8tbbidq 

Vypraveno dne: 8. března 2022 

………………………………….. 
JUDr. Ivan Barančík, PhD. 

předseda Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství 
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