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

 
Čj.: NAU-197/2019-12 

Počet stran: 4 
 

 
R O Z H O D N U T Í 

o udělení akreditace studijním programům 

 
 

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  
 
I. bakalářskému akademicky zaměřenému studijnímu programu Psychologie se standardní dobou studia 3 
roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti 
vzdělávání Psychologie, pro uskutečňování Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, s.r.o., se 
sídlem Hekrova 805/25, 149 00, Praha 4, na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí; 
 
II. navazujícímu magisterskému akademicky zaměřenému studijnímu programu Psychologie se standardní 
dobou studia 2 roky formou studia prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do 
oblasti vzdělávání Psychologie, pro uskutečňování Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, s.r.o., 
se sídlem Hekrova 805/25, 149 00, Praha 4, na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 
 
 

Odůvodnění: 

I.  

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., se sídlem Hekrova 805/25, 149 00, Praha 4, (dále jen 
„Vysoká škola“), předložila dne 28. března 2019 Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, 
s adresou pro doručování Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 (dále jen „Akreditační úřad“), žádosti  
o udělení akreditace bakalářskému akademicky zaměřenému studijnímu programu Psychologie se 
standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a navazujícímu magisterskému akademicky 
zaměřenému studijnímu programu Psychologie se standardní dobou studia 2 roky formou studia 
prezenční pro uskutečňování Vysokou školou.  
  
Pro posouzení žádostí 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. Na základě stanovisek hodnoticí komise vypracoval 
zpravodaj Rady Akreditačního úřadu pro příslušnou oblast vzdělávání k výše zmíněným studijním 
programům zprávy. 
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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 stanoviska 
hodnoticí komise a zprávy zpravodaje obdržela Vysoká škola v zájmu usnadnění přístupu k podkladům pro 
rozhodnutí přílohou přípisu čj. NAU-197/2019-8. Vysoká škola svého práva vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí využila pro bakalářský studijní program přípisem čj. NAU-197/2019-9 doručeným 
Akreditačnímu úřadu dne 27. února 2020, ve kterém nevznesla připomínky, a pro magisterský navazující 
studijní program v rámci prodloužené lhůty přípisem čj. NAU- 197/2019-11 doručeným Akreditačnímu 
úřadu dne 2. dubna 2020, ve kterém doplňuje údaje k personálnímu zabezpečení. 
 
Rada Akreditačního úřadu se na svém zasedání č. 4/2020 konaném ve dnech 14. až 17. dubna 2020 
usnesla na udělení akreditace oběma studijním programům 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 k výše uvedeným studijním programům kontrolní zprávy. 
 
 

II. 

Po projednání předložených materiálů přistoupila Rada Akreditačního úřadu k rozhodnutí ve věci. Rada 
Akreditačního úřadu, stejně jako hodnoticí komise a zpravodaj, zhodnotila naplnění standardů vztahujících 
se k uskutečňování studijních programů, 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 studijním programům Vysoké školy akreditaci na dobu kratší než 10 let 
z důvodu toho, že Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení  
a rozvoje studijních programů na dobu 10 let. Tyto záruky se týkají celkové struktury personálního 
zabezpečení, ať už z hlediska publikační a tvůrčí činnost vyučujících zajišťujících posuzované studijní 
programy, tak rovněž věkového složení či výše a typu pracovních úvazků. 
 
V rámci personálního zajištění obou studijních programů posuzovala Rada Akreditačního nejdříve 
celkovou publikační činnost akademických pracovníků. Rada Akreditačního úřadu ze žádosti, případně 
z vyjádření Vysoké školy, zjistila, že publikační činnost garantů předmětů profilujícího základu a dalších 
akademických pracovníků je poměrně slabá, s minimálním zastoupením publikací v renomovaných 
recenzovaných časopisech zařazených do světových databází. Situace je zejména závažná u vyučujících, 
kteří zajišťují základní teoretické předměty profilujícího základu a ostatní předměty profilujícího základu, 
a dále u vyučujících, kteří tvoří akademické jádro zahrnující zejména akademické pracovníky s úvazkem 
odpovídajícím týdenní pracovní době stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „plný pracovní úvazek“). Rada Akreditačního úřadu požaduje, aby Vysoká 
škola důrazně dbala na zvyšování publikační činnosti u jednotlivých vyučujících tak, aby tato publikační 
aktivita odpovídala akademickému profilu obou studijních programů.  
 
Dále bylo zjištěno, že někteří garanti studijních předmětů, zejména základních teoretických předmětů 
profilujícího základu, jsou vyššího věku, přičemž současně není zřejmé zajištění jejich nástupců 
s relevantní tvůrčí činností tak, aby byla zajištěna kontinuita a dlouhodobá perspektiva kvalitního 
personálního zabezpečení obou studijních programů.  
 
Obě výše uvedené skutečnosti ověří Rada Akreditačního úřadu v rámci vyžádané kontrolní zprávy. 
 
Rada Akreditačního úřadu dále konstatuje, že někteří garanti základních teoretických předmětů 
profilujícího základu nemají na Vysoké škole plný pracovní úvazek. Tento stav, který se týká obou 
studijních programů, je v rozporu se standardem uvedeným v části druhé, hlavě II, oddílu A, bodu 4., 
písm. a) Standardů pro akreditace rozvedeným v Metodickém materiálu NAU č. 7/2017 pro přípravu  
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a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu (dále jen „Metodická pomůcka“), který v bodě 6.4 
stanovuje, že základní teoretické předměty profilujícího základu musí být garantovány akademickými 
pracovníky s plným pracovním úvazkem na vysoké škole, která o akreditaci studijního programu žádá. 
Metodická pomůcka připouští výjimku z tohoto pravidla, pokud se jedná o odůvodněné případy 
specifických základních teoretických předmětů profilujícího základu zajištěných např. renomovanými 
zahraničními odborníky či dané specifickým charakterem těchto předmětů. Vysoká škola však žádné 
takové odůvodnění v žádosti neuvádí. 
 
Rada Akreditačního úřadu dále konstatuje, že někteří garanti studijních předmětů profilujícího základu 
(jak základních teoretických předmětů profilujícího základu, tak ostatních předmětů profilujícího základu) 
působí na Vysoké škole na dohodu konanou mimo pracovní poměr, a tedy nejsou podle § 70  
odst. 2 zákona o vysokých školách akademickými pracovníky Vysoké školy. V případě bakalářského 
studijního programu se jedná o základní teoretický předmět profilujícího základu Základy obecné 
psychopatologie a předměty profilujícího základu Psychopatologie dětí a dospívajících a Psychopatologie 
dospělých, v případě navazujícího magisterského studijního programu se jedná o předměty profilujícího 
základu Speciální otázky psychodiagnostiky dětí a dospělých, Sociální patologie a psychosociální 
intervence a Obecná a speciální psychoterapie. Není tak naplněn požadavek standardů uvedený v hlavě II, 
oddílu B, kapitole II., bodě 2., a oddílu E, kapitole II., bodě 2. a 3. Standardů pro akreditace, aby základní 
teoretické předměty profilujícího základu a u magisterského studijního programu i ostatní předměty 
profilujícího základu byly garantovány akademickými pracovníky. Pro předměty profilujícího základu je 
v případě bakalářských studijních programů tato podmínka stanovena Metodickou pomůckou. Zjištěná 
skutečnost nedává perspektivu k dlouhodobému rozvoji garantovaných předmětů. Vysoká škola se  
k uvedené skutečnosti nevyjádřila. 
 
Rada Akreditačního úřadu v této souvislosti dále upozorňuje, že někteří garanti základních teoretických 
předmětů profilujícího základu a ostatních předmětů profilujícího základu nejsou do výuky těchto 
předmětů dostatečně zapojeni. Tato skutečnost se týká obou studijních programů. 
 
Výše uvedené skutečnosti ověří Rada Akreditačního úřadu v rámci druhé vyžádané kontrolní zprávy, 
přičemž s ohledem na vysokou závažnost zjištěných skutečností byla pro předložení této druhé kontrolní 
zprávy určena kratší lhůta. 
 
Rada Akreditačního úřadu dospěla k závěru, že předložené studijní programy Vysoké školy v tuto chvíli 
splňují příslušné požadavky Standardů pro akreditace, avšak Vysoká škola neposkytuje dostatečné záruky 
jejich řádného personálního zabezpečení a rozvoje na dobu 10 let, jak je uvedeno výše. Doba 5 let 
umožňuje zahájit uskutečňování studijních programů, je přiměřená s ohledem na jejich ne zcela 
dostatečné personální zabezpečení a je adekvátní pro možnost nápravy zjištěných nedostatků 
v souvislosti s celkovou strukturou personálního zajištění včetně publikační a tvůrčí činnosti jednotlivých 
akademických pracovníků. Rada Akreditačního úřadu z těchto důvodů 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 
výše zmíněným studijním programům na dobu 5 let, a proto se vydává toto rozhodnutí. 
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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 17. dubna 2020 
 
 
 
 
 
 
    
             
Účastníci řízení:  Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., se sídlem Hekrova 805/25, 149 

00, Praha 4, IDS: dzyuiwc 

Vypraveno dne:  30. dubna 2020 

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

předseda Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství  
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