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UJEP ZÍSKALA INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACI 
 
Institucionální akreditací (IA) uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké 
školství (NAÚ) vysoké škole oprávnění samostatně vytvářet, schvalovat  
a uskutečňovat studijní programy v určitých oblastech vzdělávání. Udělení 
institucionální akreditace je tedy vnímáno jako měřítko kvality dané vysoké 
školy a přináší jí větší autonomii a flexibilitu při tvorbě a úpravě studijních 
programů. 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem získala institucionální akreditaci hned 
pro 5 oblastí vzdělávání. Jsou jimi: 
 
- Historické vědy – institucionální akreditace udělena pro bakalářský, 
magisterský i doktorský typ studijních programů, 
- Neučitelská pedagogika – institucionální akreditace udělena pro bakalářský  
a magisterský typ studijních programů, 
- Učitelství – institucionální akreditace udělena pro bakalářský a magisterský typ 
studijních programů, 
- Vědy o Zemi – institucionální akreditace udělena pro bakalářský a magisterský 
typ studijních programů, 
- Tělesná výchova a sport; kinantropologie – institucionální akreditace udělena 
pro bakalářský typ studijních programů. 
 
„V těchto oblastech jsou studijní programy doposud uskutečňovány na třech 
fakultách UJEP – filozofické, pedagogické a přírodovědecké. Při dalším rozvoji se 
však předpokládá jejich rozšíření i na fakultu životního prostředí, prostřednictvím 
studijního programu Aplikovaná geoinformatika, a na fakultu zdravotnických studií, 
prostřednictvím studijního programu Učitelství odborných předmětů pro 
zdravotnické školy,“ doplňuje prorektorka pro studium RNDr. Alena Chvátalová, 
Ph.D.   
 
Žádost o IA podala UJEP dne 31. 12. 2018. Návštěvy dílčích hodnotících komisí, 
které ustanovil NAÚ, na univerzitě proběhly v dubnu 2019 a Rada NAÚ o žádosti 
UJEP následně rozhodovala na svém zasedání dne 20. 6. 2019. Institucionální 
akreditace byla ústecké univerzitě udělena s účinností od 16. 8. 2019 na dobu  
10 let.  
 
„Poctivá příprava akreditačních materiálů zaměstnala více než stovku našich 
akademiků i neakademických pracovníků,“ rekapituluje rektor doc. Martin Balej  
a dodává: „Věnovali jsme jí veškerou pozornost a péči, neboť jsme si 
uvědomovali, že výsledek zobrazí naše skutečné kvality v oblasti vzdělávání. 
Získání hned pěti oblastí vzdělávání pro naši univerzitu je pro mě velká radost  
i pýcha.“ 
 
Institucionální akreditace je potvrzením, že vzdělávací prostředí dané vysoké 

školy má vysokou kvalitu, za kterou může sama ručit. Na základě tohoto 

oprávnění začne UJEP první studijní programy schvalovat na podzim tohoto roku. 

Aby to bylo možné, funguje na UJEP již od 2. 5. 2017 nový orgán, Rada pro vnitřní 

hodnocení UJEP, která bude studijní programy podléhající institucionální 

akreditaci vnitřně akreditovat.   

„Udělení institucionální akreditace s sebou zároveň přináší vysokou míru 

zodpovědnosti a nutnost diskutovat o kvalitě jednotlivých programů. Budou 

vyhledávány překryvy a duplicity programů a precizován jejich význam i přínos,“ 

upozorňuje rektor. „Skutečnost, že jsme získali danou akreditaci pro pět oblastí 
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vzdělávání najednou, také vytváří pozitivní možnosti pro interdisciplinaritu, 

poskytuje svobodu a určitou variabilitu. Budeme tak moci rychleji a pružněji 

reagovat na požadavky trhu práce,“ uzavírá Martin Balej. 

 
Co je institucionální akreditace 
 
Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ), který akredituje studijní 

programy univerzit, může udělit vysoké škole institucionální akreditaci pro oblast 

nebo oblasti vzdělávání; na základě tohoto oprávnění si pak může vysoká škola 

studijní programy schvalovat sama; k tomu musí mít zřízenu Radu pro vnitřní 

hodnocení, která jednotlivé studijní programy „vnitřně akredituje“.       

Institucionální akreditace se vysoké škole standardně uděluje na dobu 10 let, pak 

se musí obnovit. 

 
Ilustrační fotografie k volnému užití: Pixabay.com, volná licence 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
 

http://www.ujep.cz/

