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 IV. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 

 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Návrh „nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství“ byl připraven s cílem 
naplnit zmocnění pro vydání nařízení vlády, kterým se stanoví vymezení jednotlivých oblastí 
vzdělávání. 

Zmíněné zmocnění (obsažené v § 44a odst. 3 zákona o vysokých školách) bylo do zákona 
o vysokých školách doplněno jeho poslední velkou novelou*, která byla zveřejněna ve Sbírce 
zákonů dne 2. května, nabude kompletně účinnosti dne 1. září 2016. Nařízení vlády by mělo 
nabýt účinnosti k témuž datu. 

(* Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony, (dále také „velká novela zákona o vysokých školách“) byl schválen Poslaneckou 
sněmovnou dne 27. ledna 2016 a Senátem dne 2. března 2016.) 

Velká novela zákona o vysokých školách zavádí vedle stávajícího systému akreditací 
studijních programů a akreditací habilitačního a jmenovacího řízení i institucionální 
akreditace. (Udělením institucionální akreditace získá vysoká škola oprávnění samostatně 
vytvářet a uskutečňovat určený typ nebo určené typy studijních programů v určené oblasti 
nebo v určených oblastech vzdělávání.)  

Přičemž akreditace již nebude udělovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po 
předchozím stanovisku Akreditační komise, ale nově zřizovaný Národní akreditační úřad 
pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“).  

Mezi součásti studijního programu bude podle § 44 odst. 2 písm. h) zákona o vysokých 
školách nově patřit „určení oblasti nebo oblastí vzdělávání, v rámci kterých 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.“  

Oblast vzdělávání bude podle § 44a odst. 1 zákona o vysokých školách definována jako 
„věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámci jsou připravovány, 
schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného obsahového 
zaměření, odrážející společný teoretický a metodologický základ dané oblasti vzdělávání“. 

Seznam oblastí je uveden v příloze č. 3 zákona o vysokých školách. 

Akreditační úřad bude podle § 78a zákona o vysokých školách při své činnosti podle zákona 
o vysokých školách vycházet v rámci správního uvážení ze standardů pro akreditace, jimiž 
se rozumí „soubor požadavků týkajících se vysoké školy, stanovených se zřetelem k druhu 
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řízení, účelu hodnocení nebo typům a profilům studijních programů“. Nesplnění příslušných 
standardů pro akreditace bude mj. např. důvodem pro zamítnutí žádosti vysoké školy  
o udělení institucionální akreditace.  

Standardy pro akreditace budou podle nového ustanovení § 78a odst. 2 zákona o vysokých 
školách v případě institucionální akreditace obsahovat mj. soubor požadavků na studijní 
program v rámci oblasti vzdělávání, zejména na obsahové zaměření studijního programu, 
profil absolventa, na odborné znalosti a odborné dovednosti absolventů ve vazbě na 
příslušnou oblast vzdělávání a na personální, finanční, materiální a další zabezpečení 
studijního programu. 

Pokud tedy bude Akreditační úřad posuzovat, zda vysoká škola, žádající o udělení 
institucionální akreditace pro určitou oblast vzdělávání, bude v dané oblasti vzdělávání 
schopna uskutečňovat studijní programy řádně zabezpečené a poskytující absolventům 
příslušné znalosti a dovednosti, měla by při svém správním uvážení vycházet mj. z jasně 
definovaného normativního vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání. To by mělo být 
umožněno specifikací oblastí vzdělávání provedenou prostřednictvím předloženého nařízení 
vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s § 44a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona  
č. 137/2016 Sb. 
Zmíněné ustanovení, doplněné do zákona o vysokých školách poslední novelou, obsahuje pro 
vládu zmocnění stanovit nařízením vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání. Předložený 
návrh nařízení vlády odpovídá rámci zmíněného zmocnění a je s ním v souladu.   

 
 
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Na problematiku vymezení jednotlivých oblastí vysokoškolského vzdělávání se předpisy 
Evropské unie, judikatura soudních orgánů EU a obecné právní zásady práva Evropské unie 
nevztahují.  
Návrh nařízení vlády do právního řádu České republiky nezapracovává právo EU a je 
s právem Evropské unie plně slučitelný. S návrhem nesouvisí konkrétní závěry jednání 
s orgány Evropské unie. 
Navrhovaná právní úprava obsažená v předloženém nařízení vlády zásadně náleží do oblasti, 
ve které, s ohledem na čl. 165 a 166 Smlouvy o fungování EU, nemá sbližování právních 
předpisů pomocí aktů EU, resp. harmonizace zákonů a ostatních předpisů členských států 
obligatorní charakter.  
EU plně respektuje odpovědnost členských států mj. za organizaci jejich vzdělávacích 
systémů. Sbližování právních předpisů je členskými státy realizováno na základě 
dobrovolnosti, tj. na základě aktů EU, které mají pouze doporučující charakter. Přičemž 
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problematika vymezení jednotlivých oblastí vysokoškolského vzdělávání není právem EU 
výslovně upravena ani doporučujícím způsobem. 
 
d) Zhodnocení platného právního stavu 
 
Ustanovení § 44a odst. 3 zákona o vysokých školách, které nabude účinnosti 1. září 2016, 
předpokládá vydání nařízení vlády stanovícího vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání. 
Předloženým návrhem bude uvedené zmocnění naplněno.   
 
 
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady (včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé) a dopady na životní prostředí 

 
S návrhem nebude spojen vznik dodatečných výdajů státního rozpočtu. 
Vůči státním fondům nebo vůči rozpočtům územních samosprávných celků nemá návrh žádné 
požadavky.  
Navrhovaná úprava nepředpokládá vznik dopadů na ostatní veřejné rozpočty.  
Navrhovaná úprava nepředpokládá dopady na sociální prostředí ani dopady na životní 
prostředí ani na podnikatelské prostředí. 
 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti žen a mužů 
 
Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje. 
 
 
g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Předkládané nařízení vlády nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních 
údajů. 
 
 
h) Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava nepřináší nová korupční rizika.  
 
 
i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část 

K § 1 (k Předmětu úpravy) 
 
Předloženým nařízením bude plně naplněno zmocnění, obsažené v § 44a odst. 3 zákona 
o vysokých školách. Tj. předložený návrh stanoví vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání. 
 
K § 3 (k Účinnosti) 
 
Navrhuje se, aby nařízení vlády nabylo účinnosti současně s novelou zákona o vysokých 
školách, aby bylo možné akreditační i další ustanovení zákona řádně realizovat. 
 
K § 2 a k příloze s názvem „Vymezení oblastí vzdělávání“  

 
Příloha s názvem „Vymezení oblastí vzdělávání“ je rozdělena do 37 částí, z nichž v každé 
části je vymezena jedna oblast vzdělávání, a to v pořadí, v jakém jsou oblasti vzdělávání 
taxativně vymezeny v Příloze č. 3 zákona o vysokých školách. 
Oblast vzdělávání je věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámci jsou 
připravovány, schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného 
obsahového zaměření, odrážející společný teoretický a metodologický základ dané oblasti 
vzdělávání.  
Oblasti vzdělávání jsou spojeny s udělením institucionální akreditace Akreditačním úřadem. 
Novela zákona o vysokých školách změnila dosavadní pravidla akreditace studijních 
programů (které se již nebudou členit na studijní obory) a zavedla vedle akreditace studijních 
programů systém institucionální akreditace. Institucionální akreditace umožní vysoké škole 
samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy stanoveného typu (bakalářský, 
magisterský nebo doktorský) v jedné nebo více určených oblastech vzdělávání. Výčet oblastí 
vzdělávání je stanoven v Příloze č. 3 zákona o vysokých školách. Jednotlivé oblasti 
vzdělávání jsou podrobněji vymezeny tímto nařízením vlády, které stanoví mj. základní 
tematické okruhy charakteristické pro danou oblast vzdělávání, typické studijní programy  
a rámcový profil absolventů v dané oblasti vzdělávání.  
Institucionální akreditaci získají ty vysoké školy, které v rámci akreditačního řízení prokážou 
splnění podmínek pro samostatné vytváření a uskutečňování studijních programů v určité 
oblasti vzdělávání, mají zavedený a funkční systém vnitřního hodnocení kvality a dostatečné 
materiální, personální a finanční zázemí.  
Institucionální akreditace není pro vysokou školu povinná. V případě, že vysoká škola nebude 
mít udělenou institucionální akreditaci, může žádat o akreditaci jednotlivých studijních 
programů. Podobně může vysoká škola žádat o akreditace studijních programů i v případě, že 
má sice udělenou institucionální akreditaci, ale žádá o akreditaci studijních programů, které 
nespadají do oblastí vzdělávání, pro které má vysoká škola udělenou institucionální 
akreditaci. Institucionální akreditace se uděluje na dobu 10 let, popřípadě 5 let, pokud jde o 
akreditaci udělovanou pro oblast nebo oblasti vzdělávání, pro které byla vysoké škole 
zamítnuta dřívější žádost o rozšíření institucionální akreditace. Na rozdíl od akreditace 
studijního programu není zákonem upravena možnost prodloužení institucionální akreditace. 
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K části první až třicáté sedmé (k vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání) 
 
Vymezení oblastí vzdělávání obsahuje: 
1. základní tematické okruhy, které jsou pro oblast vzdělávání charakteristické a určující,  
2. výčet typických studijních programů spadajících pod danou oblast vzdělávání,  
3. rámcový profil absolventů v dané oblasti vzdělávání s uvedením  
         a) hlavních cílů vzdělávání, zahrnujících odborné znalosti, dovednosti a další 
kompetence získávané v návaznosti na druh absolvovaného studijního programu, s odkazem 
na Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky a 
          b) relevantních charakteristických profesí. 
 
Připravují-li studijní programy, uskutečňované v rámci příslušné oblasti vzdělávání, pro 
výkon regulovaného povolání, vymezení oblasti obsahuje rovněž demonstrativní výčet 
relevantních regulovaných profesí se současným odkazem na příslušnou právní úpravu.  
Odborné znalosti a dovednosti v rámcových profilech absolventa v jednotlivých oblastech 
vzdělávání reflektují rovněž příslušné právní předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a ergonomie.  
 
1. Základní tematické okruhy 
Seznam základních tematických okruhů definuje okruhy, které určují hraniční rozsah každé 
oblasti vzdělávání. Výčet neobsahuje okruhy, které oblast přesahují nebo do ní nespadají. 
Výčtem okruhů není dáno, že studijní předměty vyučované vysokou školou musí mít shodný 
název jako tyto okruhy nebo že musí patřit mezi povinné nebo povinně volitelné studijní 
předměty. K základním tematickým okruhům z metodického hlediska přistupujeme pomocí 
několika charakteristik. Jedná se o nejobecnější možnou charakteristiku specifik dané oblasti 
– tematických, v některých případech i metodologických. Tematické okruhy se vztahují 
k výsledkům učení a profilům absolventů studijních programů zařazených do příslušné 
oblasti. Konečný výčet okruhů je koncipován tak, aby dodržoval jednotnou míru obecnosti, to 
znamená, že jednotlivé položky výčtu nejsou dále přiřaditelné pod jiné položky výčtu. 
Současně ale není nutné explicitní pokrytí všech dílčích specializací – jedná se o tematický  
a metodologický princip, ze kterého jednotlivé dílčí specializace oblasti vycházejí. Příkladem 
mohou být okruhy státních závěrečných zkoušek.  
 
2. Typické studijní programy 
Typické studijní programy popisují danou oblast vzdělávání, představují tedy příklady 
hlavních a nejrozšířenějších studijních celků, které do dané oblasti náležejí. Typickými 
studijními programy jsou pouze takové studijní programy, které reprezentují významnou  
a rozšířenou část dané oblasti vzdělávání. Mezi typické studijní programy tedy nenáleží 
studijní programy reprezentující okrajové části dané oblasti vzdělávání nebo studijní 
programy na pomezí dvou nebo více oblastí vzdělávání. Jejich formulace bere ohled na 
současný stav a tradice při pojmenovávání studijních programů. Výčet typických studijních 
programů však také reflektuje skutečnost, že se vztahuje k situaci upravené novelou zákona 
 o vysokých školách, tj. neexistenci rozlišení studijních programů a studijních oborů. Mezi 
typické studijní programy jsou tedy zařazeny i stávající studijní obory, ovšem pouze tehdy, 
tvoří-li samostatnou, významnou a rozšířenou část dané oblasti vzdělávání a nikoli pouze 
specializaci nějakého jiného studijního programu. Jeden typický studijní program se 
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nevyskytuje ve více oblastech vzdělávání.  Zároveň mezi výčtem typických studijních 
programů nejsou zařazeny doktorské studijní programy, které pro účely nařízení vlády 
představují příliš podrobnou specifikaci jednotlivých specializací vzhledem k tematickému 
rozsahu jednotlivých oblastí.  
 
Při formulaci vhodných typických studijních programů se postupuje dle několika základních 
pravidel. V první řadě se vychází z názvů současných studijních programů. V případě, kdy 
názvy současných studijních programů nevyhovují, využívají se přednostně názvy současných 
studijních oborů. V případě, kdy nevyhovují názvy současných studijních programů ani 
studijních oborů, je použit v současnosti neexistující název nebo se současný název studijního 
programu nebo studijního oboru upravil. Tento krok je vhodný především v situaci, kdy 
existuje více studijních programů nebo studijních oborů s podobným zaměřením, ale 
odlišným (i když mnohdy podobným) názvem. 
 
3. Rámcový profil absolventa  
 
3.1 Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělání České republiky 
Pro stanovení rámcového profilu absolventa bakalářského, magisterského a doktorského 
studijního programu u jednotlivých oblastí vzdělávání je klíčový Rámec kvalifikací 
vysokoškolského vzdělání České republiky (dále také „Rámec kvalifikací“), který tvoří 
přílohu č. 2 k samostatně předkládanému nařízení vlády o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství (dále jen „nařízení vlády o standardech“). Uvedeným nařízením se stanoví 
standardy pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci studijního programu  
a standardy pro akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.  
Rámec kvalifikací sestává z popisu a kategorizace kvalifikací poskytovaných vysokými 
školami v České republice. Rámec kvalifikací je založen na stanovení výsledků, kterých by 
absolventi jednotlivých typů studijního programů měli dosahovat při absolvování studia. Tyto 
výstupy učení jsou kategorizovány na odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné 
způsobilosti 

 
 Odborné znalosti jsou faktické a teoretické. Faktické znalosti se vztahují zejména 

k předmětu vědění v daném oboru; teoretické znalosti se týkají zejména teorií, 
konceptů a metod poznávání a interpretace v daném oboru. 

 Odborné dovednosti jsou vymezeny jako schopnost použití odborných znalostí. Nejde 
tedy např. o to, jaké výzkumné metody absolvent zná (ve smyslu: ví o nich, je schopen 
je popsat, vysvětlit a rozlišovat), ale s jakými metodami, v jakém rozsahu a na jaké 
úrovni je schopen pracovat. (Prostá znalost výzkumných metod spadá do kategorie 
odborných znalostí teoretických.) 

 Obecné způsobilosti vyjadřují, v jakém kontextu a s jakou mírou samostatnosti 
a odpovědnosti je nositel kvalifikace schopen uplatňovat odborné znalosti a odborné 
dovednosti. Blíže viz charakteristika přílohy č. 2 nařízení o standardech. 

Rámec kvalifikací vymezuje obecné požadavky na absolventy jednotlivých typů studijních 
programů vysokoškolského vzdělávání a účel a cíle jednotlivých stupňů vysokoškolského 
vzdělávání. Profil absolventa u jednotlivých oblastí vzdělávání tedy obsahuje demonstrativní 
výčet znalostí, dovedností a způsobilosti absolventů a v návaznosti na Rámec kvalifikací je 
pak dotvářen tento profil s ohledem na jejich rozsah a hloubku a intenzitu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAMJ2X3)



7 
 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že se obecné způsobilosti nevztahují na jednotlivé oblasti, ale na 
absolventa dle dosaženého stupně vzdělání, budou uvedeny samostatně v příloze č. 2 
k nařízení vlády o standardech.   
 
Stejně tak jako odborné znalosti a odborné dovednosti, dělí se obsah a úroveň získané 
odborné způsobilosti absolventa v návaznosti na typ studijního programu, ve kterém je 
studium v rámci dané oblasti vzdělávání absolvováno. Dále jsou v příloze č. 2 k nařízení 
vlády o standardech uvedeny obecné způsobilosti, které jsou společné absolventům všech 
typů studijních programů.  
Příloha č. 2 je tedy s ohledem na obecné způsobilosti rozdělena do 4 částí:  
 obecné způsobilosti absolventa bakalářského studijního programu, 
 obecné způsobilosti absolventa magisterského studijního programu, 
 obecné způsobilosti absolventa doktorského studijního programu, 
 obecné způsobilosti společné absolventům všech tří typů studijních oborů.  

 
Obecné způsobilosti vyjadřují, v jakém kontextu a s jakou mírou samostatnosti 
a odpovědnosti je nositel kvalifikace schopen uplatňovat odborné znalosti a odborné 
dovednosti. Adjektivum „obecné“ značí předpoklad, že způsobilosti vymezené popsanými 
výsledky učení jsou společné v rozsahu jednotlivých kvalifikačních úrovní pro celé 
vysokoškolské vzdělávání, tj. bez ohledu na oblast vzdělávání. Obecné způsobilosti 
představují kategorii, na níž do značné míry staví profily jednotlivých kvalifikací při 
formulaci předpokládaného uplatnění absolventů. Obecné způsobilosti mají v rámci 
horizontálních vazeb v kvalifikačním rámci (propojení znalostí, dovedností a způsobilostí v 
rámci téže kvalifikační úrovně) důležitý význam tím, že vyjadřují kontext, avšak činí tak ve 
formě samostatně pozorovatelných výsledků učení, jejichž naplňování kurikulem studijního 
programu je neméně závažné, než je tomu u znalostí a dovedností. Obecné způsobilosti 
zahrnují především tvoření úsudku, komunikaci a schopnost dalšího vzdělávání. 
 
4. Odpovídající regulované profese 
Vybrané oblasti vzdělávání, u kterých jsou odpovídající regulované profese, obsahují v bodě 
D. jejich demonstrativní výčet. Jedná se o hlavní a nejtypičtější regulované profese, které lze 
podle zvláštních právních předpisů vykonávat po předchozím vysokoškolském studiu v dané 
oblasti vzdělávání.  
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