Vyhláška rektora č. 12/2018
Pravidla pro tvorbu a uskutečňování studijních programů
Vysoká škola sociálně správní, z.ú.
Část první
Úvodní ustanovení
Čl. 1
1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro tvorbu a uskutečňování studijních programů na Vysoké
škole sociálně správní, z.ú. (dále jen “vysoká škola“) reflektující novelizaci zákona č. 111/1998
Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce
2016 a navazující právní předpisy a metodiky. Těmi jsou zejména:
a) nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství,
b) nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství,
c) metodický materiál NAÚ č. 7/2017 pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního
programu,
d) metodický materiál NAÚ č. 8/2017 Doporučené postupy pro přípravu studijních programů.
2. Pro účely této vyhlášky se v souladu s metodickým materiálem NAÚ č. 8/2017 Doporučené
postupy pro přípravu studijních programů rozumí:
a) povinným předmětem předmět určený studijním plánem, jehož absolvování je podmínkou
pro konání státní závěrečné zkoušky nebo součásti státní závěrečné zkoušky;
b) povinně volitelným předmětem předmět určený studijním plánem, který je studijním plánem
přiřazen do dané skupiny povinně volitelných předmětů, přičemž studijní plán stanoví
podmínky pro absolvování předmětů z této skupiny formou minimálního počtu kreditů, které
student musí z předmětů této skupiny získat;
c) předmětem profilujícího základu studijního programu povinný nebo povinně volitelný
předmět, jehož absolvováním student získává znalosti nebo dovednosti, které jsou podstatné
pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a které
odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních tematických
okruhů ověřovaných státní zkouškou;
d) základním teoretickým předmětem profilujícího základu studijního programu předmět,
související s teoretickým a metodologickým základem příslušné oblasti vzdělávání, jehož
absolvováním student získává klíčové znalosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných
znalostí uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti
ze základních tematických okruhů ověřovaných státní zkouškou. Základní teoretický předmět
profilujícího základu studijního programu patří mezi předměty profilujícího základu studijního
programu;
e) volitelným předmětem předmět určený studijním plánem, který student může během studia
absolvovat;
f) ekvivalentními předměty předměty, pro které platí, že student splní daný předmět
absolvováním jednoho z ekvivalentních předmětů. Obsahová náplň a zaměření musejí být

u ekvivalentních předmětů srovnatelné a musejí musí být ohodnoceny shodným počtem
kreditů.
Část druhá
Požadavky na tvorbu a uskutečňování studijních programů
Čl. 2
Obecné požadavky na tvorbu a uskutečňování studijních programů
1. Studijními programy se pro účely této vyhlášky rozumějí:
a) bakalářské studijní programy,
b) navazující magisterské studijní programy.
2. Studijní programy mohou být akademicky nebo profesně zaměřené a na vysoké škole mohou
být realizovány v prezenční nebo kombinované formě studia.
3. Akademicky zaměřené studijní programy mají prokazatelnou souvislost a propojení s tvůrčí
činností vysoké školy. Profesně zaměřené studijní programy jsou prokazatelně navázány na
spolupráci vysoké školy s praxí.
4. Studijní programy musejí být v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro
akreditace ve vysokém školství koncipovány tak, že:
a) jsou z hlediska typu a formy dle odst. 1 a 2 v souladu se Strategickým záměrem vzdělávací
a tvůrčí činnosti Vysoké školy sociálně správní, z.ú. a s jejími ostatními strategickými
dokumenty;
b) mají vymezeny cíle studia, rámcové uplatnění absolventů, typické pracovní pozice, které
může absolvent zastávat, a profil absolventa, který definuje výstupní odborné znalosti, odborné
dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolvent studijního programu osvojí. Tyto odborné
znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti jsou v souladu s typem a formou studijního
programu dle odst. 1 a 2;
c) mají mezinárodní rozměr a umožňují, aby student v průběhu studia prokázal schopnost
používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom
cizím jazyce. Dále umožňují absolvovat část studia na zahraniční škole nebo jinou formu
mezinárodního zapojení;
d) obsah vyučovaných studijních předmětů, metody výuky, zajištění praktické výuky, způsob
hodnocení, obsah státních závěrečných zkoušek, témata a zaměření kvalifikačních prací jsou
v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem absolventa a vytvářejí logický celek.
5. Studijní plány mohou obsahovat povinné, povinně volitelné nebo volitelné předměty.
Povinné předměty zahrnují předměty profilujícího základu, z nichž některé jsou základními
teoretickými předměty profilujícího základu.
6. Okruhy státní závěrečné zkoušky vycházejí z předmětů profilujícího základu a mohou
vycházet také z ostatních povinných předmětů, které zejména rozvíjejí odborné dovednosti
a obecné způsobilosti absolventů.

7. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba kvalifikační práce. Celkový počet prací
vedených jedním pedagogem nepřekročí osm v případě profesorů a docentů a 15 v případě
odborných asistentů.
8. Při uskutečňování studijního programu se využívají moderní výukové metody odpovídající
výsledkům učení studijního programu a přístupy podporující aktivní roli studentů v procesu
výuky. Poměr přímé výuky a samostudia pak odpovídá studijnímu programu, formě studia
a metodám výuky.
9. V souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy sociálně správní, z.ú. je studium
na vysoké škole studiem kreditovým. Kreditový systém se řídí ECTS, přičemž jeden kredit je
ekvivalentem 28 hodin studijní zátěže.
Čl. 3
Specifické požadavky na tvorbu a uskutečňování bakalářských studijních programů
Garant studijního programu
1. Garantem akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu je akademický
pracovník vysoké školy, který byl jmenován profesorem nebo jmenován docentem, má
odbornou kvalifikaci vztahující se k danému bakalářskému studijnímu programu nebo
studijnímu programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření a v posledních pěti letech
vykonával vědeckou činnost, jež odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v jejímž nebo
jejichž rámci má být bakalářský studijní program uskutečňován.
2. Garantem profesně zaměřeného bakalářského studijního programu je akademický pracovník
vysoké školy, který byl jmenován profesorem nebo jmenován docentem anebo má hodnost
kandidáta věd nebo vzdělání získané absolvováním doktorského studijního programu (dále jen
„vědecká hodnost“), má odbornou kvalifikaci vztahující se k danému bakalářskému studijnímu
programu nebo ke studijnímu programu blízkého nebo příbuzného obsahového
zaměření a v posledních pěti letech vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti nebo
oblastem vzdělávání, v jejímž nebo jejichž rámci má být bakalářský studijní program
uskutečňován, anebo během této doby působil ve věcně odpovídající odborné praxi.
Garant studijního předmětu
3. Povinné předměty bakalářského studijního programu jsou garantovány akademickými
pracovníky s vědeckou hodností, kteří v posledních pěti letech vykonávali vědeckou nebo jinou
tvůrčí činnost, jež odpovídá garantovanému předmětu, anebo v případě profesně zaměřených
studijních programů během této doby působili ve věcně odpovídající odborné praxi. Garanti
studijních předmětů se významnou měrou podílejí na jejich výuce.

Standardní doba studia a kreditový systém
4. Standardní doba studia bakalářského studijního programu je tři roky.
5. Za celé studium musí student získat alespoň 180 kreditů, přičemž studijní plán musí být
koncipován tak, aby významně více než 50 % kreditů připadalo na povinné předměty.
6. Předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce musejí být v souhrnu ohodnoceny alespoň
20 kredity.
Čl. 4
Specifické požadavky na tvorbu a uskutečňování navazujících magisterských studijních
programů
Garant studijního programu
1. Garantem navazujícího magisterského studijního programu je akademický pracovník vysoké
školy, který byl jmenován profesorem nebo jmenován docentem, má odbornou kvalifikaci
vztahující se k danému navazujícímu magisterskému studijnímu programu nebo studijnímu
programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření a v posledních pěti letech vykonával
vědeckou činnost, jež odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v jejímž nebo jejichž rámci
má být navazující magisterský studijní program uskutečňován.
Garant studijního předmětu
2. Povinné předměty navazujícího magisterského studijního programu jsou garantovány
akademickými pracovníky jmenovanými profesorem nebo jmenovanými docentem, kteří
v posledních pěti letech vykonávali vědeckou činnost, jež odpovídá garantovanému předmětu.
3. V případě profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu mohou být
povinné předměty nespadající do skupiny předmětů profilujícího základu garantovány také
akademickými pracovníky s vědeckou hodností, kteří v posledních pěti letech vykonávali tvůrčí
činnost, jež odpovídá garantovanému předmětu, anebo během této doby působili ve věcně
odpovídající odborné praxi. Garanti studijních předmětů se významnou měrou podílejí na jejich
výuce.
Standardní doba studia a kreditový systém
4. Standardní doba studia navazujícího magisterského studijního programu je dva roky.
5. Za celé studium musí student získat alespoň 120 kreditů, přičemž studijní plán musí být
koncipován tak, aby významně více než 50 % kreditů připadalo na povinné předměty.
6. Předměty zaměřené na přípravu diplomové práce musejí být v souhrnu ohodnoceny alespoň
20 kredity.

Část třetí
Žádost o akreditaci studijního programu
Čl. 5
1.Studijní program může být na vysoké škole uskutečňován pouze na základě akreditace
studijního programu udělené Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (dále jen
„NAÚ“).
2. Každý člen akademické obce je oprávněn ke vznesení požadavku na nový studijní program.
Požadavek je adresován rektorovi vysoké školy a vyjádří se k němu kolegium rektora.
V případě kladného vyjádření kolegia rektora jmenuje rektor garanta studijního programu,
který je akademickým pracovníkem vysoké školy splňujícím požadavky dle čl. 3, odst. 1 nebo
2, anebo dle čl. 4 odst. 1. Garant studijního programu je zodpovědný za jeho obsahovou
přípravu.
3. Na přípravě studijního programu se dále podílejí prorektor pro studium, vedoucí kateder,
případně další akademičtí pracovníci pověření garantem studijního programu.
a) Prorektor pro studium zejména kontroluje a koordinuje činnost vedoucích kateder, dohlíží
na soulad návrhu studijního programu se strategickými dokumenty a vnitřními předpisy vysoké
školy a poskytuje garantovi studijního programu potřebnou součinnost ve vztahu k rektorovi
vysoké školy, NAÚ, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, případně dalších institucí.
b) Vedoucí kateder zejména kontrolují a koordinují činnost garantů studijních předmětů, kteří
jsou členy příslušné katedry, a poskytují garantovi studijního programu potřebnou součinnost
ve vztahu k nim, případně dalším členům dané katedry.
4. Návrh studijního programu musí v souladu s § 44 zákona o vysokých školách obsahovat:
a) název studijního programu, jeho typ, formu, cíle studia a profil studijního programu,
b) stanovení profilu absolventa studijního programu,
c) charakteristiku studijních předmětů,
d) pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, popřípadě délku praxe realizované
případně i u jiné fyzické nebo právnické osoby,
e) standardní dobu studia při průměrné studijní zátěži vyjádřenou v akademických rocích,
f) podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu a při jeho
řádném ukončení podle § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách
včetně obsahu státních závěrečných zkoušek,
g) udělovaný akademický titul,
h) určení oblasti nebo oblastí vzdělávání, v jejímž nebo jejichž rámci má být studijní program
uskutečňován, a návaznost na další typy studijních programů v téže nebo příbuzné oblasti nebo
oblastech vzdělávání; v případě kombinovaného studijního programu také procentně vyjádřený
podíl základních tematických okruhů náležejících do jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce.
i) další náležitosti vyplývající z ustanovení předpisů dle čl. 1, odst. 1, zejména pak údaje
o personálním, materiálním a finančním zajištění studijního programu.
5. Záměr předložit NAÚ žádost o akreditaci podléhá projednání Akademickou radou vysoké
školy a poté schválení Radou pro vnitřní hodnocení vysoké školy. Po projednání v Akademické

radě zapracuje garant studijního programu případné připomínky a postoupí návrh studijního
programu rektorovi vysoké školy, který jej předloží Radě pro vnitřní hodnocení. V případě jeho
schválení postupuje rektor žádost o akreditaci navrhovaného studijního programu NAÚ.
V případě, že záměr není Radou pro vnitřní hodnocení schválen, navrhne Rada pro vnitřní
hodnocení doporučení, která garant studijního programu zapracuje, a rektor vysoké školy poté
záměr opětovně předloží ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení.
6. Změny v návrhu studijního programu je možné předkládat rektorovi do okamžiku jeho
předložení k projednání Akademické radě. K předložení změny je oprávněn prorektor pro
studium, garant studijního programu nebo vedoucí katedry. Ostatní akademičtí pracovníci jsou
oprávněni k předložení změny prostřednictvím výše uvedených osob.
7. Ustanovení části třetí se přiměřeně použijí také na žádost o prodloužení platnosti akreditace
studijního programu a na žádost o rozšíření akreditace studijního programu.
Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
Čl. 6
Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce Vysoké školy
sociálně správní, z.ú.
V Havířově dne 31. 10. 2018
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka
Zveřejněno na úřední desce školy: 31. 10. 2018

