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Pracovní náplň pracovní pozice: GARANT STUDIJNÍ SPECIALIZACE 
 
Předpoklady pro výkon činnosti: Akademická hodnost docent či profesor, vědecká hodnost 
„kandidáta věd“ (ve zkratce „CSc.“) nebo vzdělání získané absolvováním doktorského 
studijního programu s pracovním poměrem v rozsahu plného úvazku (tj. 40 hodin za týden). 

Případný další pracovní úvazek na jiné instituci nesmí přesáhnout 0,5 (tj. 20 hodin za týden). 
Profesor nebo docent může být garantem současně pouze jedné studijní specializace. Za garanta 
studijní specializace je možné považovat jen toho docenta nebo profesora, kandidáta věd či 
absolventa doktorského studijního programu, který má odpovídající vědeckou nebo tvůrčí 
činnost za posledních 5 let související s garantovaným studijním programem. Garant studijní 
specializace je akademickým pracovníkem VŠTE. 
 
Garant specializace je metodicky veden zástupcem ředitele ústavu pro pedagogickou činnost 
příslušeného ústavu.  
 
Popis činnosti 
Garant studijní specializace má tato práva a tyto povinnosti: 

1.  Garant specializace zodpovídá za uskutečňování a rozvoj oboru specializace na základě 
předložených materiálů a ručí za jeho odbornou úroveň v průběhu platnosti příslušné 
specializace: 
a. Odpovídá za dodržení profilu absolventa v souladu s akreditačními materiály. 
b. Klade důraz na kvalitu výuky. 
c. Rozhoduje o obecnosti a odbornosti volitelných předmětů. 
d. V kooperaci se zástupcem ředitele ústavu pro pedagogickou činnost schvaluje témata 

bakalářských prací. V případě nesouhlasu postupuje návrhy zpět garantovi programu 
k možnému přepracování. 

e. Odpovídá za dodržení struktury SZZ v souladu s akreditačními materiály včetně 
prerekvizit pro jejich složení. 

f. Každý akademický rok vypracovává autoevaulační zprávu specializace příslušného 
oboru. Termín odevzdání určuje metodik vzdělávání. 

2. Garant specializace je povinen spolupracovat na reakreditaci programu se zástupcem 
ředitele ústavu pro pedagogickou činnost. Při rozšíření akreditací zajišťuje odbornou 
složku žádosti a podléhá zástupci ředitele ústavu pro pedagogickou činnost. 
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