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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 a 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. doktorskému studijnímu programu Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve 
stavebnictví se standardní dobou studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve 
smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování Českým 
vysokým učením technickým v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí; na uskutečňování 
se bude ve smyslu § 34 odst. 1 zákona o vysokých školách podílet Kloknerův ústav Českého vysokého 
učení technického v Praze; 
 
II. doktorskému studijnímu programu Structural Materials, Testing and Reliability in Civil Engineering 
se standardní dobou studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazenému ve smyslu § 44a 
zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Stavebnictví, pro uskutečňování v anglickém jazyce 
Českým vysokým učením technickým v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí; na 
uskutečňování se bude ve smyslu § 34 odst. 1 zákona o vysokých školách podílet Kloknerův ústav 
Českého vysokého učení technického v Praze. 

 
 

Odůvodnění: 

Toto rozhodnutí se vydává na základě usnesení Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké 
školství přijatého na zasedání č. 9/2021 konaném ve dnech 22. a 23.  září 2021.  
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Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 83c odst. 4 zákona o vysokých školách podat odvolání k Přezkumné 
komisi Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím Národního 
akreditačního úřadu pro vysoké školství, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1. 

V Praze dne 23. září 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastník řízení:  České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3,  

160 00 Praha 6, IDS: p83j9ee 

Vypraveno dne:   5. října 2021                     

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

předseda Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství  
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