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Analýza rozhodování Akreditacní komise

v letech 2004 - 6/2009

V roce 2009 bylo zverejneno dosud nejvetší porušení zákona o vysokých školách

v polistopadovém vývoji ceského univerzitního a vysokého školství. Autori této analýzy se

domnívají, že se nejedná o náhodný ani ojedinelý prípad. Jedná se pouze o první mohutne

medializovaný prípad, v nemž prevážily motivace k odhalení sporných skutecností nad

motivacemi mlcet a pokracovat ve "výhodném obchodování" se statky v akademickém

prostredí.

K porušení vysokoškolského zákona docházelo, prestože instituce byla pod dohledem

nejvyššího regulacního orgánu pro univerzitní a vysoké školství - Akreditacní komise.

Úkolem této komise je pecovat o kvalitu univerzitního a vysokého školství v Ceské republice.

Viditelným výsledkem této cinnosti je existence 73 soukromých, verejných a státních

univerzit a vysokých škol. Z toho je 45 soukromých. Univerzitní a vysoké školství i bez

státních dotací se stalo výnosným tržním odvetvím. Významnou institucí trhu

s vysokoškolským vzdeláním se stala Akreditacní komise.

Následující analýza ukazuje, že na tomto trhu dochází ke smene (tj. obchodování) bez

transparentních pravidel. Jí se prímo svým rozhodováním úcastní Akreditacní komise.

Namísto sledování kvalitativních parametru univerzitního a vysokého školství se dlouhodobe

soustreduje na kvantitativní parametry - udelování akreditací. Ty udeluje podle

netransparentních, težko srovnatelných, a proto témer nezpochybnitelných kritérií. Její

kontrolní cinnost má namísto efektivní prevence, která by vedla napr. k omezování

plagiátorství v kvalifikacních pracích, formálnosti testování a dalšímu rustu kvality

pedagogického pusobení, má spíše šikanózní charakter a stala se tím nástrojem

konkurencního boje mezi jednotlivými univerzitami a vysokými školami.
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Prokázání formálnosti, arbitrárnosti, podjatosti a zpochybnení nezávislosti v rozhodování

Akreditacní komise.

Metoda

Analýza vychází z dostupných zápisu ze zasedání Akreditacní komise (dále AK) v období

2004-6/2009, zverejnených na internetové stránce Ministerstva školství, mládeže a

telovýchovy Ceské republiky (MŠMT). Z nich byly získány informace pro potreby extrakce,

kumulace a agregace dat podle rozdílných kritérií pro komparaci jednotlivých žadatelu o

akreditace. Struktura dostupných a srovnatelných dat umožnila soustredit se na analýzu

rozhodování AK pouze v oblasti ekonomie. Vzhledem k vysokému poctu rozhodování je

vysoce pravdepodobné, že pro rozhodování AK jsou rozhodující stanoviska stálých

pracovních skupin. V prípade naší analýzy se jedná o Stálou pracovní skupinu Ekonomie

(dále SPS - E). Zápisy ze zasedání SPS - E nejsou verejne dostupné. Jedinou dostupnou

verejnou informací o SPS - E je její personální složení.

1. Cetnost rozhodování AK

AK v prumeru za své zasedání rozhodne o 469 akreditacích, reakreditacích a rozšírení

akreditací bakalárských, magisterských a doktorských programu verejných a soukromých

vysokých škol, vedeckých ústavu a akreditacích pro habilitacní a profesorské rízení. Nejvíce

rozhodnutí ucinila na svém tretím zasedání v roce 2007, kdy ucinila 813 akreditacních

rozhodnutí.
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Tak vysoký pocet rozhodnutí cinený AK behem dvou- až trídenního

zasedání (z 30 zasedání ve sledovaném období bylo 8 trídenních vcetne výše

uvedeného 3. zasedání v roce 2007) nepochybne znamená, že

rozhodování AK je závislé na návrhu jejího podrízeného útvaru - stálé

pracovní skupiny. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by toto rozhodování,

vzhledem k vysokému poctu rozhodovacích aktu a personálního složení

AK,l zcela nahodilé. Na jedno rozhodnutí o udelení ci zamítnutí akreditace

mela AK v období 2004-2009 v prumeru 3 minuty.2 Tato skutecnost je

dukazem formálnosti schvalování AK. Vzhledem k poctu schvalovacích

úkonu v limitovaném case,
o v ,

prumernemu rozsah u projednávaných

akreditacních spisu (v prumeru 50 stran na jeden akreditovaný obor a

nejednoznacným rozhodovacím kritériím je vylouceno jakékoli

projednávání predkládaných akreditacních spisu AK. To predpokládá

naprostou závislost AK na návrzích stálých pracovních skupin (celkem jich

je 20), má-li být její rozhodování považováno za seriozní. MŠMT v oblasti

pusobnosti AK její stanoviska pouze prejímá a je v podstate pouhým

vykonavatelem rozhodnutí AK.

1 AK se skládala z 21 clenu reprezentujících ruzné vední disciplíny do úmrtí prof. Milana Sojky v roce 2009,
nyní se skládá z 20 clenu.
2 Vlastní výpocty dle dostupných zápisu ze zasedání AK zverejnených na internetových stránkách MŠMT
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Tabulka C. 1: Cetnost rozhodování AK

Akreditace, reakred. aVyjádrení keHabil. rízení a
Celkemrozšírení akred. stanoviskumjmenováníÚstavy

rozhodnutíVerejné VŠ
Soukromé VŠrektoruprofesorem

I/2004

203615O215

1I/2004

1798782204

III/2004

22916273257

IV/2004

1428751163

V/2004

200156216239

I/2005

157255326216

1I/2005

183185227235

111/2005

44730547493

IV/2005

447167717494

V/2005

21713423239

VI/2005

180104616216

I/2006

287154O1307

1I/2006

618205837688

111/2006

46322566502

IV/2006

41782731465

V/2006

20941O9223

VI/2006

3051929126371

I/2007

3521973212422

1I/2007

2852391191437

111/2007

44034627954813

IV/2007

3141171973532

V/2007

2811233325354

1/2008

3251930126392

1I/2008

3492210971461

111/2008

45134816262771

IV/2008

319236315366

V/2008

32231395370

1/2009

276165499400

1I/2009

4072218102459

111/2009

3422616739430

Prumer

373,842293332469

Zdroj: www.msmt.cz
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2. Asymetricnost rozhodování AK

o zpusobu rozhodování AK vypovídá tabulka úspešnosti podaných žádostí o akreditaci a

délky období udelené akreditace. Srovnání je provedeno pouze pro rozhodování o

akreditacích z oblasti ekonomie. Predpokládá se, že žádosti o akreditaci, reakreditaci ci

rozšírení akreditace byly pred finálním rozhodováním v AK projednávány ve SPS - E. Výše

uvedené žádosti v období 2004--6/2009 podávaly následující fakulty verejných vysokých škol

nebo univerzit a jedna verejná vysoká škola:

Fakulta financí a úcetnictví, VŠE v Praze

Fakulta mezinárodních vztahu, VŠE v Praze

Fakulta podnikohospodárská, VŠE v Praze

Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze

Národohospodárská fakulta, VŠE v Praze

Fakulta managementu, VŠE v Praze

Ekonomicko-správní fakulta, MU Brno

Fakulta sociálních ved, UK Praha

Provozne ekonomická fakulta, MZLU Brno

Fakulta podnikatelská, VUT Brno

Fakulta sociálne ekonomická, UlEP Ústí nad Labem

Hospodárská fakulta, TU Liberec

Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

Provozne ekonomická fakulta, CZU Praha

Fakulta obchodne podnikatelská, SU Opava

Ekonomická fakulta, lU Ceské Budejovice

Vysoká škola polytechnická lihlava

Fakulta ekonomicko-správní, U Pardubice

Fakulta managementu a ekonomie, UTB Zlín

Fakulta ekonomie, ZU Plzen
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Fakulta managementu a ekonomiky, UO Brno

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Uvedené vysokoškolské instituce se liší nejen úspešností vyrízení svých žádostí o akreditaci

studijních programu, ale také délkou období, na než je akreditace udelena. Je logické, že

instituce usilují o maximální délku akreditace, která ciní 10 let. Žadatelé však ve svých

žádostech délku akreditace neuvádejí.3 Pokud je akreditace udelena pouze na polovicní

období, má to pro danou instituci stejný efekt, jakoby žádala o tutéž akreditaci dvakrát (tzn.

poprvé neúspešne).4

Jako referencní instituce k srovnání v této analýze bude sloužit Národohospodárská fakulta

VŠE (dále NF), z níž pocházejí autori této analýzy.

Zatímco prumerná úspešnost u jmenovaných fakult v letech 2004-6/2009 v akreditaci

bakalárských studijních programu cinila 88 %, prumerná úspešnost akreditací NF byla 100 %.

Oproti tomu prumerná délka období, na než byla akreditace výše uvedeným fakultám a škole

udelena, cinila 5 let, zatímco u NF byla jen 3 roky. Délka období znacne snižuje celkovou

úspešnost NF v akreditaci bakalárských studijních programu (tabulka c. 2).

Zatímco prumerná úspešnost u jmenovaných fakult v letech 2004-2009 v akreditaci

magisterských a navazujících magisterských studijních programu cinila 78 %, prumerná

úspešnost akreditací NF byla 45 %. Prumerná délka období, na než byla akreditace výše

uvedeným fakultám a škole udelena, cinila 6 let, u NF byla 4 roky. I zde snižuje kratší doba

udelené akreditace celkovou úspešnost NF vakreditaci magisterských a navazujících

magisterských studijních programu (tabulka c. 2).

3 Maximální délka období vyplývá z §80 zákona o vysokých školách (zák. c. 111/1998 Sb.)
4 Za predpokladu abstrakce od diskontování casových preferencí.
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Zatímco prumerná úspešnost u jmenovaných fakult v letech 2004-2009 v akreditaci

doktorských studijních programu cinila 95 %, prumerná úspešnost akreditací NF byla 100 %.

Prumerná délka období, na než byla akreditace výše uvedeným fakultám a škole udelena,

cinila 6 let, u NF byla 4 roky. NF i tak celkovou úspešností akreditací doktorských studijních

programu zaostávala hluboko pod celostátním prumerem (tabulka c. 2).

7
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Tabulka C. 2:

akreditací)5

Národohospodárská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3
tel.: +420 224 095 519, fax: +420 224 221 718, URL: http://nf.vse.cz

Pocet podaných žádostí a úspešnost udelených akreditací v jednotlivých VŠ vzdelávacích institucích (kumulovaná verze dle

VŠE
MUUKMZLUVUTUJEP

TU
VSB- SUJUv UUTBZUuaU

Liberec
TUCZUapavaCBPardubiceZlInPlzenBrnoHKVŠP

FFÚ

FMVFPHFISNFFMESFFSVPEFFPFSEHFEFPEFaPFEFFESFMEFEFMEFIM
Jih.

Bc.

I I53814O197II76 ]0294376 23]25]]64

Pocet žádostí

Mgr.

NMgr.

20] ]51039]2927]5] ]5] ]]625 ]64 ]46O]42O

Dr.

9]2679O7]2 44O 5]62] 5] 78273O

Bc.

10537]4O]67] ]64 8294304 ]685]]24

Schválené
Mgr.

akreditace
NMgr.]8] ]59]9]28251482 ]0]624 ]62 ]45O142O

Dr.

99469O7]0 44O 5]62] 5] 78273O

Bc.

]OO]OO3O O]2 2O] 32 75OO3O

Neschválené
Mgr.

akreditace
NMgr.2OOI20 IO2 O33 IOI O2 22OOOO

Dr.

O32OOOO] OOO OOO OO O]OOOO

Bc.9]100]0088100-84]00]008667 80]00]008]67 7067]00]0075100

Úspešnost (%)

Mgr.

NMgr.

90]00]009045]009793937340 9110096]0050 ]0083-]00]00-
Dr.

100756786]00-]0083100]00-]00]00100]00100 ]00100]00]00]00-

Zdroj: www.msmt.cz

5 Podrobná verze dle jednotlivých druhu akreditací je v príloze c. ].
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V procesu akreditace tak není z pohledu žádající instituce významná pouze skutecnost, zda je

žádost schválena ci nikoliv (což se vyjádrit procentem úspešnosti žádosti), ale také na jak

dlouho byla akreditace schválena. Z tohoto duvodu je treba procento úspešnosti upravit o

délku akreditace. To lze ucinit definováním tzv. indexu skutecné úspešnosti.

V tabulce c. 3 jsou srovnány instituce podle poradí (od nejúspešnejší) ve srovnatelné

úspešnosti predkládaných žádostí o akreditaci (tj. soucin pravdepodobného vyhovení žádosti

o akreditaci a délky období, pro než byla akreditace udelena). Pozice jednotlivých institucí je

dána souctem výše uvedených soucinu (pro akreditace jednotlivých oboru), deleným poctem

akreditovaných oboru (pro možnost srovnání). Z duvodu korektnosti je nezbytné ohodnotit i

zamítnuté nebo pozastavené akreditace, které neskoncily udelením akreditace. V tomto

prípade vycházíme z toho, že akreditaci lze maximálne predložit k projednání AK trikrát

rocne, protože pri zamítnutí akreditace není casove a ani organizacne možné žádat o

akreditaci pri nadcházející schuzi AK, která zasedá obvykle pet- až šestkrát rocne. Proto

každou zamítnutou nebo pozastavenou akreditaci hodnotíme koeficientem 0,33, který

vyjadruje pravdepodobnost úspešnosti, v tomto prípade ovšem neúspešnosti, a proto je pred

ním záporné znaménko. Od celkové úspešnosti udelených akreditací pro jednotlivé Vš

vzdelávací instituce je proto nezbytné odecíst celkovou neúspešnost akreditacních podání,

abychom dostali srovnatelnou úspešnost udelených akreditací pro jednotlivé Vš vzdelávací

instituce.

1 K

su = - I(Pn xtJ
K n=1

kde SV je skutecná úspešnost, Kje pocet všech žádostí (úspešných i neúspešných) o

akreditaci, pn je rovno bud'

• míre úspešnosti, tedy prevrácené hodnote poctu žádostí než byla akreditace udelena,

v prípade úspešné žádosti,

• - 0,33 v prípade žádosti o akreditaci, která byla zamítnuta ci pozastavena a udelením

akreditace neskoncila,

a tn je délka období, pro než byla akreditace udelena v prípade úspešné žádosti, nebo

prumerná délka akreditace v prípade žádosti, jež akreditací neskoncila.

9
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Tabulka C. 3: Srovnatelná úspešnost akreditacního procesu pro jednotlivé VŠ vzdelávací
instituce

Název VŠ

Srovnatelná

úspešnost
FM VŠE

8,0
FIS VŠE

5,8
FFÚ VŠE

5,6
CZU Praha

5,3
FMV VŠE

5,3
UK Praha

5,0
VŠB-TU Ostrava

4,9
ZU Plzen

4,9
VUT Brno

4,7
TU Liberec

4,5
MU Brno

4,0
MZLU Brno

4,0
FPH VŠE

3,9
UJEP Ústí n/Labem

3,8
U Pardubice

3,5

SU Opava

3,4
UO Brno

3,0
NF VŠE

2,9
UTB Zlín

2,5

JU Ceské Budejovice
2,4

Zdroj: www.msmt.cz

Pro konkrétní vysvetlení použijme srovnání úspešnosti akreditacních žádostí Fakulty

podnikohospodárské VŠE s Národohospodárskou fakultou VŠE. Tyto fakulty lze srovnávat,

protože na obou jsou katedry vyucující ekonomii v bakalárském a magisterském stupni studia

(katedra mikroekonomie na Fakulte podnikohospodárské a katedry ekonomie, a

institucionální ekonomie na Národohospodárské fakulte). Obe fakulty disponují akreditací pro

habilitacní rízení a rízení ke jmenování profesorem v oboru ekonomie. V príloze C. 2 je

uvedeno detailnejší srovnání obou fakult v parametrech relevantních pro rozhodování o

udelení akreditace pro rízení jmenování profesorem. Toto srovnání z 19. listopadu 2008 bylo

10
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predloženo MŠMT jako rozklad proti rozhodnutí AK o neudelení akreditace pro rízení

jmenování profesorem v oboru ekonomie NF.

3. Klícové postavení stálých pracovních skupin
v rozhodování o udelení akreditace

Vzhledem k vysokému poctu rozhodování v AK a vzhledem kjejímu širokému odbornému

složení se predpokládá, že návod na rozhodování AK zpracovávají stálé pracovní skupiny

formou doporucení. Tato stanoviska se zduvodnením ovšem nejsou verejne prístupná. Na

internetových stránkách MŠMT jsou verejne prístupné pouze velmi strucné výtahy, z nichž

nejrozsáhlejší obsahuje 55 slov. Z hlediska akreditacního procesu je stanovisko stálé pracovní

skupiny rozhodující. Jediné, co se lze o cinnosti stálých pracovních skupin dovedet z verejne

prístupných zdroju, je jejich personální složení. Pro naši analýzu nám postací složení Stálé

pracovní skupiny Ekonomie (dále SPS-E). Obavy z úcelového a protekcního obsazování

stálých pracovních skupin AK by mohla rozptýlit transparentní pravidla jejich jmenování.

Namísto nich lze z clánku 9 Statutu AK vycíst: (1) Pro plnení úkolu muže komise zrizovat

pracovní skupiny - a) stálé pro posuzování žádostí institucí; (3) Návrh na složení pracovní

skupiny a na zmeny v jejím složení predkládá komisi clen komise.6 V clánku 11 Statutu AK

dále stojí: (1) Jednání pracovní skupiny organizuje její predseda nebo jím poverený clen

pracovní skupiny. (2) Program zasedání stanovuje predseda pracovní skupiny. 7

Z výše uvedeného vyplývá, že jmenování clenu pracovní skupiny je zcela v kompetenci clena

AK, který je její nejvyšší formální autoritou nezávisle na tom, zda vykonává funkci predsedy

stálé pracovní skupiny ci ne. O zpusobu projednávání žádosti o akreditaci jakéhokoli VŠ

oboru rozhoduje jeden clovek! 8 Ten se navíc ze svého rozhodnutí nemusí nikomu zpovídat,

6 Každý clen 21 clenné AKje obvykle predsedou nebo ustaví predsedu jím jmenované stálé pracovní skupiny.
7 Statut AK k nalezení na webových stránkách MŠMT: hnp://www.msmt.czlvzdelavani/statut-akreditacni
komise
g Podle Zákona o VŠ § 83, cI. I "Predsedu, místopredsedu a cleny Akreditacní komise jmenuje na návrh ministra
vláda." Clenové mohou být jmenování pouze po dve šestileté funkcní období a odvoláni z techto duvodu - §83,
c1.5. "Pred uplynutím funkcního období muže být clen Akreditacní komise odvolán z funkce jen pro ztrátu

11
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protože zustává skryt za stanoviskem jím jmenované pracovní skupiny. Taková praxe prímo

vybízí ke využívání jmenování clenu pracovních skupin AK k budování pozic k udelování

privilegií a následnému dobývání renty. Pro ilustraci uvádíme personální složení SPS-E

v letech 2004-6/2009:

V období 2004-6/2009 pracovala SPS-E AK v tomto složení:

Milan Sojka, FSV UK v Praze

Jana Geršlová, EF VŠB-TU Ostrava

Ladislav Blažek, ESF MU v Bme

Václav Bakule, PEF MZLU v Bme

Jan Ehleman, HF TU Liberec

Ladislav Ivánek, ESF MU v Bme

Jirí Havel, FSV UK v Praze

Miroslav Nejezchleba, EF VŠB-TU Ostrava

Bohumil Král, FFU VŠE v Praze

Lumír Kulhánek, OPF SU v Opave

Jirí Patocka, dríve NF VŠE, nyní FPH VŠE v Praze

Jan Pour, FIS VŠE v Praze

Leo Vodácek, dríve FIS VŠE, nyní HF TU Liberec

Václav Vybíhal, PEF MZLU v Bme

Vzhledem k velké pracovní vytíženosti clenu SPS-E vyvolané nutností vypracování vysokého

poctu odborných stanovisek pro rozhodování AK je prekvapivý vysoký pocet pracovních

úvazku clenu SPS-E na fakultách a vysokých školách vcetne soukromých: v prumeru má

každý clen AK více než 2 úvazky (presne 2,4), prestože je paradoxne v akreditacním rízení

pocet úvazku vyucujících dnes casto sledovaným a kritizovaným parametrem. Vzhledem ke

bezúhonnosti, pro dlouhodobou neúcast na práci Akreditacní komise nebo na vlastní žádost.." V podstate jsou
clenové AK neodvolatelní. Podle § 85, cI. 5 ,,Akreditacní komise navrhne ministerstvu akreditaci odejmout. .. "
V praxi to znamená, že AK (ani podle Statutu AK) se ze svých rozhodnutích nikomu nezodpovídá a muže
rozhodovat i v rozporu se zámery Vlády CR. Statut AK schválený Vládou CR usnesením c. 744 ze dne 28.
cervence 2004 je vytvoren úcelove, aby neomezil "nezávislé" rozhodování AK, upravuje jen administrativne
technické principy. Vubec neupravuje vztah AK, tedy odpovednost vuci Vláde CR, ani MŠMT.

12
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[~
znacne nárocné práci v SPS-E je znacne prekvapivý i vysoký pocet clenství ve vedeckých a

akademických radách univerzit, fakult a vysokých škol a správních radách výzkumných

ústavu a vzdelávacích nadací: v prumeru na každého clena AK v období 2004-2009 pripadají

více než 2 clenství (presne 2,1).9

Prumerný vek clena SPS-E v roce 2009 cinil 67 let. Personálními zmenami SPS-E v roce

2009 se snížil prumerný vek clenu SPS-E o 10 let. Také se snížila pracovní aktivita clenu

SPS-E mimo práce pro AK (nyní v prumeru pripadá na každého clena 1,8 pracovního úvazku)

a clenství ve vedeckých a akademických radách univerzit, fakult a vysokých škol a správních

radách výzkumných útvaru a vzdelávacích nadací (na každého clena v prumeru 1,2 clenství).

Od druhého pololetí 2009 pracuje SPS-E v tomto složení:

Nové složení SPS-E od roku 2009:

Jana Geršlová, EF VŠB-TU Ostrava

Ladislav Blažek, ESF MU v Brne

Karel Chadt, VŠ Škody auto, a.s.

Jan Pour, FIS VŠE v Praze

Jaroslav Machácek, NF VŠE v Praze

Hana Mikovcová, FPH VŠE v Praze

Miroslav Nejezchleba, EF VŠB-TU v Ostrave

Leo Vodácek, HF TU v Liberci

Bohumil Král, FFU VŠE v Praze

Lumír Kulhánek, OPF SU v Opave

Jirí Patocka, FPH VŠE v Praze

Pavel Žufan, PEF MZLU v Brne

Pavol Vincúr, NHF EU v Bratislave 1O

9 Tyto údaje byly zjišteny z internetových stránek univerzit a vysokých škol, jejich fakult a dalších odborných

tcracovišt.
o Zahranicní clen AK, kterého jsme nezaradili do naší analýzy a jeho clenství v SPS-E uvádíme jen pro porádek.

13
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Pouhé snížení vekového prumeru clenu SPS-E skýtá nadeji na kompetentnejší posuzování

predkládaných akreditacních spisu z techto duvodu:

a) Hlubší znalost moderních ekonomických teorií a fungování tržní ekonomiky.

b) Lepší znalost anglického jazyka, a tím i lepší možnost sledování odborné svetové

ekonomické literatury a pomeru na renomovaných zahranicních univerzitách.

c) A snad i vetší disponibilní cas pro práci v SPS-E daný menší angažovaností

v pedagogickém procesu a clenství ve vedeckých a jiných radách.

Zrejme by bylo zajímavé porovnat fakulty, resp. univerzity a vysoké školy, na nichž mají

úvazky clenové SPS-E, s jejich úspešností pri vyrizování žádostí o udelení akreditace, ale

z duvodu nedostupnosti informací nelze tuto komparaci provést.

Závery

Rozhodování AK o akreditacích v oboru Ekonomie v období 2004-2009 bylo formální,

ve velké míre arbitrární a asymetrické. V dusledku neúspešných ci iracionálne

frekventovaných (pro krátkou casovou omezenost akreditace) žádostí o akreditaci dochází

k plýtvání intelektuálními i financními zdroji Vš institucí, protože jejich vypracovávání

vyžadujecasoveaorganizacnevelminárocnoukoordinacivysokéhopoctu

vysokoškolských pedagogu. •
Rozhodovací procesvAKtrpídvemasystémovýmivadami:

1) netransparentností

-AK nemá zájemanIna transparentnosti,amna kontrole

"objektivního rozhodování" (viz stanovisko AK ve "Zpráve o vnitrním hodnocení AK za

rok 2007": "Vetšina clenu AK i stálých PS považuje prijetí explicitního "etického

kodexu" za zbytecné. " (str. 7).

• 2) neexistencí pravidel pro jmenování clenu stálých pracovních skupin, jejichž stanoviska

jsou pro rozhodování AK rozhodující - asymetrie a libovule v rozhodování AK v oboru

Ekonomie byly odrazem subjektivních stanovisek SPS-E, které byly casto ovlivneny

nekriteriálními parametry, jako jsou sympatie ci averze vuci žádajícímu subjektu.

14
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AK jako "nezávislý" regulacní orgán státu pro vysoké školství byla prinejmenším v oboru

Ekonomie dlouhodobe ovládnutá zájmovou skupinou usilující o zachování dominantního

postavení pro ovlivnování vysokého ekonomického školství.

• Soucasná regulace vysokého ekonomického školství znemožnuje efektivní VYUZlvanl

lidských, materiálních a financních zdroju, jimiž tento obor v CR disponuje. Navíc

podcenuje kontrolu svého rozhodování, což je naprosto v rozporu s praxí ve vetšine

evropských zemí (viz str. 8 "Zprávy o vnitrním hodnocení AK za rok 2007": "Kontrolní

mechanismy AK ..... nejsou dostatecne institucionalizovány.")

Návrhy

• Minimalistická reakce odpovedných orgánu státní správy na nedobrý stav vyžaduje zavést

jasná kritéria pro jmenování clenu stálých pracovních skupin AK.

• Prirozená reakce ovšem vyžaduje zmenit soucasnou akreditacní praxi. AK by nemela

nadále rozhodovat o akreditaci jednotlivých oboru na každé vysoké škole, nebot pro

seriozní rozhodování nedisponuje potrebným personálním ani technickým a materiálním

vybavením. AK by mela udelovat akreditaci (jen výjimecne kratší než 10 let) jednotlivým

univerzitám a vysokým školám jako právnickým osobám, maximálne však jejich

fakultám. Akreditace jednotlivých studijních oboru v ruzných úrovních VŠ studia by byla

v kompetenci jednotlivých akreditovaných VŠ institucí.

• Problematické vymezení pusobnosti AK, jejích málo úcinných kontrolních mechanismu,

její nedefinované odpovednosti a netransparentní zpusoby personálního obsazování stále

naléhaveji vyžaduje odpovednou reakci. Jejím obsahem musí být institucionální zmeny

v ceském univerzitním a vysokém školství, vede a výzkumu, které by vytvorily

transparentní, kriteriální a zároven dostatecne flexibilní prostredí pro existující i nové

instituce zamestnávající VŠ pedagogy a vedce prosazující se v mezinárodní konkurenci.

15
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Další poznámky:

AK - nástroj podnikání s koncesemi, málo efektivní nástroj kontroly

Za vedení NF VŠE v Praze: /
dnc. Ing. Jirí Sch:arz, CSc., dekan 1- ~(~ .f)
doc. PhDr. Frantlsek Stellner, Ph.D., 'odekan pro vedu :;.~

doc. Ing. Daniel Štastný, Ph.D., prodekan pro pedagogiku ( .;tY. (\. . b.doc. Ing. Zdenek Chytil, CSc., prodekan pro vnejší vztahy ~ ~ f;------

V Praze, 19. ledna 2010
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Príloha C. 1: Úspešnost žádostí a délka udelených akreditací v jednotlivých VŠ vzdelávacích institucích
(podrobná verze dle akreditací)

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a úcetnictví

Fakulta mezinárodních vztahuFakulta podnikohospodárskáFakulta informatiky a statistiky

Prumerná

PrumernáPrumernáPrumerná
Pocet

Akr.Reakr.Roz.délka PocetAkr.Reakr.Roz.délka PocetAkr.Reakr.Roz.délka PocetAkr.Reakr.Roz.délka
akreditace

akreditaceakreditaceakreditace

Bc.

II4 43 5I 31 3O 21 8O 62

Pocet

NMgr.187 92 92 7O 53 11 7O 52
žádostí

Mgr.
22 OO 2O 2O OO OO 31 2O

Dr.

95 31 122 73 64 11 73 4O

Bc.

104 42 6,651 31 5,63O 21 67O 61 6,3

Schvá1ené

NMgr.167 72 6,492 7O 6,053 11 5,26O 51 7,3
akreditace

Mgr.
22 OO 6,02O 2O 4,0OO OO O31 2O 4,3

Dr.

95 31 6,492 7O 7,243 1O 463 3O 6,7

Bc.

1O O1 OO OO OO OO 1O O1

Neschvá1ené

NMgr.2O 2O OO OO OO OO 1O O1
akreditace

Mgr.
OO OO OO OO OO OO OO OO

Dr.

OO OO 3O O3 21 O1 OO 1O

Bc.

91100 10067 100100100100 100O100100 88O10050

Úspešnost

NMgr.89100 78100 100100100O 100100100100 86O10050

(%)
Mgr.

100100 OO 100O100O OO OO 100100100O

Dr.

100100100100 75100 100O 6775100O 86100 75O
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Vysoká škola ekonomická v PrazeMasarykova univerzita, BrnoUniverzita Karlova, Praha

Národohospodárská fakulta

Fakulta managementuEkonomicko-správní fakultaFakulta sociálních ved

Prumerná

PrumernáPrumernáPrumerná
Pocet

Akr.Reakr.Roz.délka PocetAkr.Reakr.Roz.délka PocetAkr.Reakr.Roz.délka PocetAkr.Reakr.Roz.délka
akreditace

akreditaceakreditaceakreditace

Bc.

144 9I OO OO 19766 72 32

Pocet

NMgr.388 921 IO IO 2310 85 273186

žádostí
Mgr.

22 OO OO OO 66 OO OO OO

Dr.

96 3O OO OO 72 23 12II IO

Bc.

144 9I 3OO OO O16763 5,172 32 6

Schválené

NMgr.175 46 3,9IO IO 822985 4,0253166 4,5
akreditace Mgr.

22 OO 5OO OO O66 OO 6,0OO OO 0,0

Dr.

96 3O 4OO OO O72 23 4,9109IO 7,6

Bc.

OO OO OO OO 3O O3 OO OO

Neschválené

NMgr.203 515 IO OO O1 OO 2O 2O

akreditace Mgr.
OO OO OO OO OO OO OO OO

Dr.

OO OO OO OO OO OO I2 OO

Bc.

100100100100 OO OO 8410010050 100100100100

Úspešnost

NMgr.4563 4429 100O100O 9690100100 93100 89100

(%)
Mgr.

OO OO OO OO 100100 OO OO OO

Dr.

100100100O OO OO 100100100100 8382 OO
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Mendlova zemedelská a lesnická
Vysoké ucení technické, Brno

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne,
Technická univerzita, Liberecuniverzita, Brno

Ústí nad Labem

Provozne ekonomická fakulta

Fakulta podnikatelskáFakulta sociálne ekonomickáHospodárská fakulta

Prumerná

PrumernáPrumernáPrumerná
Pocet

Akr.Reakr.Roz.délka PocetAkr.Reakr.Roz.délka PocetAkr.Reakr.Roz.délka PocetAkr.Reakr.Roz.délka
akreditace

akreditaceakreditaceakreditace
I I

6O 1063Bc. II3 53 7O 25 I5 I
Pocet

NMgr.154 83 111 46 52 12 4O 3I
žádostí

Mgr.
OO OO OO OO OO OO 7O 7O

Dr.

4I 3O 42 11 OO OO 51 3I
Bc.

113 53 4,26O 24 5,54O I3 4,581 6I 2,8

Schválené

NMgr.143 83 4,18I 43 5,42I O1 6,03O 3O 5,3

akreditace
Mgr.

OO OO 0,0OO OO 0,0OO OO 0,07O 7O 4,9

Dr.

4I 3O 5,842 11 8OO OO O51 3I 8,0

Bc.

OO OO 1O O1 2O O2 2O O2

Neschválené

NMgr.O1 OO 3O O3 31 I1 IO OI
akreditace

Mgr.
OO OO OO OO OO OO OO OO

Dr.

OO OO OO OO OO OO OO OO

Bc.

100100100100 86O10080 67O10060 80100 10033

Úspešnost

NMgr.9375100100 73100 10050 4050 O50 75O100O

(%)
Mgr.

OO OO OO OO OO OO 100O100O

Dr.

100100 OO 100100 OO OO OO 100100100100
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Vysoká škola bánská - TechnickáCeská zemedelská univerzita, PrahaSlezská univerzita, Opava
Jihoceská univerzita,

univerzita, Ostrava
Ceské Budejovice

Ekonomická fakulta

Provozne ekonomická fakultaOPFEkonomická fakulta

Pocet

Akr.Reakr.Roz.PrumerPocetAkr.Reakr.Roz.PrumerPocetAkr.Reakr.Roz.PrumerPocetAkr.Reakr.Roz.Prumer

Bc.

2921215 42 O2 373238 64 2O

Pocet

NMgr.15510O 183132 16I 87 32 OI
žádostí Mgr.

IO OI 7O 7O OO OO IO OI
Dr.

165 65 2112 9O 52 2I IO IO
.

Bc.

2921215 5,242 OI 3303234 442 2O 4,3 I

Schválené

NMgr.155 10O 5,0173132 4,216I 87 4II OO 4,0
akreditace Mgr.

IO OI 8,07O 7O 8,0OO OO OIO OI O

Dr.

165 65 7,52112 9O 6,75I 2I 4IO IO 4,0

Bc.

OO OO IO OI 3O O4 22 OO

Neschválené

NMgr.OO OO IO OO OO OO 2I OI
akreditace Mgr.

OO OO OO OO OO OO OO OO

Dr.

OO OO OO OO OI OO OO OO

Bc.

100100100100 ]00100 O50 81]00 10050 6750100O

Úspešnost

NMgr.100100100O 94100 ]00100 100]00100100 3350 OO

(%) Mgr.
100O O100 ]00O]00O OO OO 100OO100

Dr.

]00100]00100 100100100O ]0050]00100 100O100O
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Príloha C. 2: Srovnání NF VŠE a Fakulty podnikohospodárské VŠE podle profesoru
ekonomie, jejich meritelných výstupu a dalších charakteristik relevantních pro AK

Na Národohospodárské fakulte VŠE pusobí tri profesori ekonomie na plný pracovní úvazek.

Jsou jimi: prof. Ing. Robert Holman, CSc. a prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D, kterí jsou dle kritérií

MŠMT v "produktivním veku" a prof. Ing. Ludek Vrban, CSc., který ovšem podle techto

kritérií "v produktivním veku" není.

Na Fakulte podnikohospodárské VŠE v dobe udelení akreditace pro rízení jmenování

profesorem pusobili a v soucasnosti stále pusobí dva profesori na plný pracovní úvazek: prof.

Ing. Jindrich Soukup, CSc. a prof. Ing. Vladimír Novák, CSc. Profesor Soukup vykonával a

vykonává funkci prorektora VŠE, která je podobne nárocná jako funkce clena bankovní rady

v prípade profesora Holmana (na což v jednom ze zduvodnení neudelení akreditace

poukazovala Akreditacní komise), což dokazuje rozsah jimi zabezpecované prímé výuky (viz

níže). Profesor Novák podle kriterií MŠMT již mnoho let není "v produktivním veku".

Co se týce srovnání pedagogické cinnosti obou pracovišt. V tomto semestru na

Národohospodárské fakulte VŠE profesor Šíma ucí šest dvouhodinových kurzu, profesor

Holman dva dvouhodinové kurzy, profesor Vrban jeden dvouhodinový kurz. (Celkem

profesori zajištují devet dvouhodinových kurzu.)

Naproti tomu na Fakulte podnikohospodárské VŠE profesor Soukup ucí jeden dvouhodinový

kurz, profesor Novák ucí pet dvouhodinových kurzu. (Celkem profesori zajištují šest

dvouhodinových kurzu.)

Z toho vyplývá, že studentum se dostává více výuky zajištované profesory na

Národohospodárské fakulte VŠE než na Fakulte podnikohospodárské VŠE.

Co se týce jmenování profesorem, prof. Holman byl jmenován v oboru Ekonomické teorie

v roce 1997, prof. Vrban v oboru Politická ekonomie v roce 1990 a prof. Šíma v oboru

Ekonomie v roce 2008. Na zabezpecení oboru se podílejí 3 profesori, z nichž 2 (Šíma a
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Holman) jsou V "produktivním veku", mají plné úvazky na NF VŠE a prošli rádným rízení

jmenování profesorem po roce 1989 a patrí k celným ceským odborníkum v oboru.

Profesor Soukup byl jmenován v oboru Ekonomie v roce 2003 a prof. Novák v oboru

Politická ekonomie v roce 1988. Jmenování v roce 1988 muselo být nutne v marxisticko

leninské politické ekonomii. Je zarážející, že tato skutecnost nepredstavuje pro Akreditacní

komisi žádné omezení na rozdíl od profilu profesora Šímy Gehož pravdepodobne mela

Akreditacní komise na mysli, když uvedla, že: "Jeho vedecko-výzkumná a publikacní cinnost

je však velmi úzce zamerena (neorakouská ekonomie)." Ješte nepochopitelnejší je skutecnost,

že v prípade prof. Nováka z Fakulty podnikohospodárské nevadila slabá publikacní cinnost,

která podle jedné databáze byla 6x menší a podle druhé databáze 2x menší než u prof. Urbana

z Národohospodárské fakulty (viz níže). Ten dle vyjádrení Akreditacní komise prý v oblasti

ekonomie nepublikuje.

Co se týce vedecké erudice. Na základe údaju oficiální databáze Vysoké školy ekonomické

PCVSE, do které jsou povinni všichni zamestnanci hlásit edicní výstupy, bylo zjišteno (údaje

za roky 2003 až ríjen 2008):

PCVSE HolmanŠímaUrbanNovákSoukup
Monografie

22OOO

Ucebnice
1OOO8

Príspevek v monografii
621517

Clánek v impaktovaných casopisech
22OOO

Clánek v recenzovaném casopise

49OOI
Clánek v nerecenzovaném casopise

8311O

Príspevek ve sborníku s mezinárodní úcastí
12OO11

Príspevek ve sborníku bez mezinárodní úcasti
5O1OO

Skripta

O2OO3
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Z toho vyplývá, že profesori Národohospodárské fakulty publikovali: Holman 29 výstupu,

Šíma 41 výstup a Urban 7 výstupu. Celkem 77 výstupu.

Zatímco profesori Fakulty podnikohospodárské publikovali: Novák 2 výstupy a Soukup 30

výstupu. Celkem 32 výstupy.

V nejduležitejší databázi v Ceské republice sledující vedecké výstupy - RIV - bylo zjišteno

(opet údaje za roky 2003 - ríjen 2008):

I~Olman

Srovnání výstupu v databázi RIV, kterou je treba považovat za zvlášte významnou, ukazuje,

že profesori Národohospodárské fakulty mají: Holman 6 výstupu, Šíma 24 výstupy a Urban 2

výstupy. Celkem 32 výstupy.

Zatímco profesori Fakulty podnikohospodárské mají: Novák 1 výstup a Soukup 23 výstupy.

Celkem 24 výstupy.

Co se týce doktorského studijního programu v oboru Ekonomie. Zákon c. 111/1998 Sb. o

Vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu v § 82 odst. 6 uvádí: "Ministerstvo

akreditaci neudelí, jestliže b) není akreditován doktorský studijní program, v jehož rámci se

na vysoké škole nebo její soucásti vyucuje obor habilitace nebo jmenování nebo alespon jeho

podstatná cást". Doporucené standardy Akreditacní komise pro posuzování žádostí o

akreditaci oboru habilitacního rízení a rízení ke jmenování profesorem uvádejí, že nutnou

podmínkou pro udelení akreditace rízení ke jmenování profesorem je mimo jiné, že "v

príslušném doktorském studijním programu jsou absolventi".
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Na Národohospodárské fakulte je již mnoho let akreditován doktorský studijní program

v oboru Ekonomie, z nehož vzešlo trináct absolventu od roku 2001 a v soucasnosti na nem

studuje 12 interních a 12 externích studentu.

Na Fakulte podnikohospodárské doktorský studijní program v oboru Ekonomie není!
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