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o univerzitě 

Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha 
Nejstarší soukromá univerzita 
v České republice

Univerzita Jana Amose Komenského Praha nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený 

na vzájemně prostupných studijních programech bakalářských, magisterských a doktorských, 

včetně oprávnění konat rigorózní řízení. UJAK tak nabízí možnost získání širokého spektra 

univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D.) a profesního titulu MBA, s prestižní mezinárodní 

akreditací organizace FIBAA. Studijní programy jsou orientovány zejména na oblast 

pedagogiky, sociální a mediální komunikace a ekonomiky. UJAK spolupracuje 

s více než 50 vysokými školami a univerzitami po celém světě.
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EDitorial

Vážení a milí přátelé,

v  patnáctém roce své existence začíná Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, s. r. o., (UJAK) vydávat vlastní časopis – Univerzitní 

listy. Důvodů pro tento významný krok je hned několik. 

Vydávání vlastního univerzitního časopisu je součástí novodobých aka-

demických tradic a stává se atributem akademického prostředí moder-

ní vysoké školy. S vlastním univerzitním časopisem může UJAK viditelně-

ji vstoupit do veřejné diskuse o společenských, etických, vzdělávacích, 

kulturních, vědeckých a  mnohých dalších otázkách. Časopis zakládá 

též nové fórum naší univerzity, na němž budeme prezentovat zajíma-

vé osobnosti zevnitř i vně UJAK, ale též širokou škálu našich institucio-

nálních partnerů včetně těch zahraničních. A  v  neposlední řadě rea-

gujeme vydáváním Univerzitních listů na významné změny, které pro 

české vysoké školství přináší novela vysokoškolského zákona schvále-

ná v tomto roce. I o těchto změnách, dalším rozvoji českého vysokého 

školství a roli UJAK v těchto procesech chceme veřejně diskutovat.

Univerzitní listy jsou určeny všem odborným i laickým zájemcům o čes-

ké vysoké školství a  jeho roli ve společnosti, všem přátelům a podpo-

rovatelům UJAK. S potěšením si vás dovoluji pozvat k pročtení prvního 

 čísla Univerzitních listů.

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
rektor

Univerzitní  
listy jsou 
urč eny vš em 
odborný m 
i laický m 
zá jemců m 
o č eské  vysoké  
š kolství  
a jeho roli 
ve společ nosti.
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obsah

International 
Educational 
Technology 
Conference 2016
Začátkem února se v  Dubaji (SAE) 
uskutečnil 16. ročník mezinárod-
ní odborné konference s  názvem 
International Educational Technology 
Conference (IETC). Tato mezinárodní 
akce spojuje tradičně již od roku 2001 
svět technologií, vzdělávání a učení. Je 
považována za významnou z hlediska 
rozvoje sociálních a humanitních věd, 
protože je primárně určena pro aka-
demické a vědecké pracovníky, učitele 
a vzdělavatele dospělých. Konference 
je tematicky zaměřena na  vzděláva-
cí technologie, inovaci kurikula, využi-
tí poznatků z  teorie učení a  vzdělá-
vání do  různých edukačních aplikací 
a oblastí života společnosti. 

Počet účastníků se každým rokem 
zvyšuje, letos jich bylo 121 z  29 zemí 
světa, včetně zástupce Univerzity Jana 
Amose Komenského Praha. Cílem kon-
ference je podpora rozvoje a  šíření 
teoretických znalostí, realizace koncep-
čního výzkumu a  odborných znalostí 
prostřednictvím rozmanitých edukač-
ních aktivit, videokonferencí, sympozií 
a workshopů. Výsledky jsou publiková-
ny v online časopisech Turkish Online 
Journal of Educational Technology 
(TOJET) a  The Online Journal of New 
Horizons in Education (TOJNED). 

První dva ročníky konference se 
konaly v Sakarya University v Turecku 
(2001 a 2002). Od roku 2012 probíhá 
vždy v jiném státě, například na Tchaj
-wanu (2012), v  Malajsii (2013), 
v  USA (2014), v  tureckém Istanbulu 
(2015) a  letošní ročník se uskutečnil 
ve  Spojených arabských emirátech 
(2016). Další ročník se bude konat 
na  Harvard University Faculty Club 
v  Cambridge (Massachusetts, USA) 
ve dnech 6. až 8. září 2017. 

(JaVe)

UNIVERZITNÍ LISTY
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ohlédnutí

Mezinárodní 
konference 
Čína v období 
II. světové války
Institut globálních studií UJAK (IGS) pořádal na začátku 
listopadu mezinárodní konferenci Čína v období druhé 
světové války. Konference se uskutečnila pod záštitou 
Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a ve spo-
lupráci s China Center. 

Cílem bylo především poukázat na  bílá místa 
v  poznání čínských dějin a  čínské kultury. „Vzhledem 
k růstu významu Číny jsou podobné akce velmi důležité, 
neboť pomohou lépe porozumět nejen budoucnos-
ti globálního světa, ale i našeho vlastního místa v něm,“ 
hodnotí prof. Krejčí. Kromě vystoupení odborníků z IGS 
na konferenci zazněly též příspěvky rady Velvyslanectví 
Č LR pana Chen Jianjun a odborníků z Historického ústa-
vu AV ČR, Č esko-č í nské  společnosti nebo Ekonomické 
univerzity v Bratislavě. 

( JiVí)

Konference 
mapovala 
sociální politiku 
v Evropě 
za II. světové války
Sociální politika v  okupované Evropě 1939–1945. 
Takový byl název mezinárodní vědecké konferen-
ce, kterou v  loňském roce v  pražské vile Lanna 
pod záštitou ministryně práce a  sociálních věcí 
Michaely Marksové pořádala Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha spolu s Masarykovým ústavem 
a Archivem Akademie věd ČR. 

Konference se zúčastnila celá řada předních 
odborníků z  různých evropských univerzit a  dané 
téma obsáhla opravdu zevrubně: od  trhu prá-
ce a  rodinné politiky přes situaci v  oblasti bydlení 
až po  rasovou a  národnostní stratifi kaci. Ústřední 
přednášku vedl profesor Roger Griffi  n z  univerzity 
v Oxfordu.

Mezinárodní vědecká konference se  konala 
v  rámci grantového projektu „Liberální společ-
nost, nebo národní společenství? Sociální politika 
v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945“. Tříletý 
projekt, fi nancovaný Grantovou agenturou ČR, řeší 
dvojice badatelů: doc.  PhDr.  JUDr.  Jakub Rákosník, 
Ph.D., z Univerzity Jana Amose Komenského Praha 
a  PhDr.  Radka Šustrová z  Masarykova ústavu 
a Archivu AV ČR. 

( JaRa)
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téma

Na univerzitě
vznikl Institut 
globálních studií
Důvodů, proč se vedení UJAK roz-
hodlo vybudovat výzkumné pra-
coviště zaměřené na  mezinárod-
ní vztahy, bylo několik. Primárním 
bylo přesvědčení, že příprava peda-
gogů, která je základním posláním 
UJAK, vyžaduje obecnější a  aktuál-
nější zakotvení v  současném dění. 
Tím druhým byl fakt, že na  UJAK 
probíhá výuka bezpečnostních stu-
dií a  Institut globálních studií by 
mohl tuto výuku ještě zkvalitnit. 

V  neposlední řadě se vedení školy 
rozhodlo požádat o  akreditaci obo-
ru mezinárodní vztahy a  diploma-
cie a IGS by měl přispět k včasnému 
vytvoření odborného zázemí výu-
ky. Popravdě řečeno, jedním z moti-
vů, proč byl IGS vytvořen, je i fakt, že 
problematika mezinárodních vzta-
hů vždy zajímala snad všechny členy 
vedení školy a ti si přáli, aby diskuse 
byly věcnější, hlubší a zajímavé i pro 
ostatní pracovníky a studenty školy.

ORIENTACE 
NA SVĚTOVOU POLITIKU 
I EKONOMIKU
V  současné chvíli má Institut globál-
ních studií dvě části. Ta první se zabý-
vá otázkami světové politiky, ta druhá 
problematikou globální ekonomiky. 
Obě tyto části se již představily for-
mou konference. V  listopadu 2015 
byla pod záštitou Velvyslanectví Čínské 
lidové republiky v  Praze a  ve  spo-
lupráci s  China Center uspořádána 

Každá dobře fungující vysoká 
škola, tím spíše univerzita, 
potřebuje vlastní vědecké 
zázemí. Pomáhá vyučujícím 
orientovat se v nejnovějších 
objevech, ukazuje studentům 
tajemství hledání nových 
poznatků, propojuje školu 
do národní i globální 
sítě škol a vědy. To platí 
i o Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha. Ta navíc 
zřízením Institutu globálních 
studií od začátku tohoto 
školního roku potvrzuje svoji 
nespornou životaschopnost 
a sebevědomé zaměření 
na budoucnost. Budoucnost 
univerzity s ambicí být 
i výzkumnou základnou.

V souč asné  
chví li má  Institut 
globá lní ch 
studií  dvě  č á sti. 
První  se zabý vá  
otá zkami svě tové  
politiky,  druhá  
problematikou 
globá lní  
ekonomiky. 

6



Není to tak dávno, co jste na UJAK 
pokřtil již páté vydání knihy 
Mezinárodní politika. Můžete říct, 
o co je nové vydání doplněno oproti 
předchozím?

Každé nové vydání bylo spoje-
no s výraznými úpravami. Postupně 
narostl rozsah z pěti set stránek až 
na  osm set. Ke  změně obsahové 
bych laicky řekl, že je tam konkrét-
něji vyjádřen humanistický ideál 

a  zároveň drsněji provedena cha-
rakteristika dějin a  přítomnosti 
mezinárodní politiky. Asi nejvýraz-
něji to pro českého čtenáře zazní 
v  pasážích týkajících se Evropské 
unie a  NATO, kdy oproti předchá-
zejícím vydáním necharakterizuji 
Unii jako postmoderní mezinárod-
ní organizaci, ale naopak říkám, že 
je to klasická moderní organizace, 
která má svou geopolitickou osu. 

Úkolem pro nás bude 

změna 
stereotypů 
myšlení
Profesor Oskar Krejčí vede na Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha Institut globálních studií, který byl 
založen teprve na sklonku loňského roku a má se stát pres-
tižním pracovištěm základního výzkumu ve společenských 
vědách. Již nyní institut zve k diskusi celou řadu osobností 
a pečlivě analyzuje události minulé, současné a možné 
alternativy budoucího vývoje. Téma budoucnosti se ostatně 
prolínalo celým rozhovorem, ať už se týkalo řešení problé-
mů Evropy, pozice USA, nebo očekávaného boomu Číny.

rozhovor

konference Čína v  období druhé 
světové války. Na  ní po  úvodním 
vystoupení prof.  Oskara Krejčího 
z  IGS přednesli své referáty rada 
Velvyslanectví ČLR Chen Jianjun, 
PhDr.  Ivana Bakešová, členka 
předsednictva Česko-čínské spo-
lečnosti, doc.  František Škvrnda 
z Ekonomické univerzity v Bratislavě 
a  PhDr.  Emil Voráček, DrSc., 
z Historického ústavu AV ČR. V led-
nu 2016 se konala konferen-
ce Ekonomická budoucnost svě-
ta, na  které kromě organizátorky 
doc.  Ing.  Ilony Švihlíkové z  IGS 
s  referáty vystoupili prof.  Karl 
Seeley z  University of Washington 
a  Hartwick College, prof.  Milan 
Šikula z  Ekonomického ústavu 
Slovenské akademie věd a PhDr. Jiří 
Malý, Ph.D., z  Institutu evropské 
integrace Newton College. 

Bohaté diskuse, jež byly sou-
částí těchto konferencí, probíha-
ly i v prosinci 2015 na prezenta-
ci knih doc.  Ilony Švihlíkové Jak 
jsme se stali kolonií a prof. Oskara 
Krejčího Mezinárodní politika 
věnované scénářům globální-
ho vývoje. Totéž platí i  o  kula-
tém stolu s  tematikou možnos-
ti kolapsu globálních fi nančních 
trhů, který se uskutečnil v únoru 
2016 s úvodním slovem dr. Pavla 
Fabiniho. 

Plány IGS předpokládají využití 
takovýchto forem práce plus pub-
likační činnosti jak k  uvedeným 
tématům, tak i k dalším zájmovým 
oblastem. Připravuje se například 
setkání s  velvyslancem Izraele. 
V  centru pozornosti jsou aktuál-
ní bezpečnostní vztahy, které roz-
pracovává doc. Pavel Gavlas z IGS, 
problematika tzv. nového nor-
málu v  Číně, prezidentské volby 
v USA, globální trh s ropou a další-
mi komoditami, geopolitika Ruska 
a podobně.  

Jiří Víšek
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Profesor Oskar Krejčí se narodil 13. čer-
vence 1948 v Praze. Po základní škole 
nastoupil na Střední všeobecně vzdělá-
vací školu v Sokolově. Maturoval v roce 
1966. Poté rok pracoval jako hor-
ník v  dole Gen.  Jeremenko v Ostravě. 
Po krátkém působení v základní vojen-
ské službě pracoval více než rok jako 
strojník v Kombinátu pro využití hně-
dého uhlí ve  Vřesové. V  letech 1969 
až 1974 studoval na Filozofi cké fakul-
tě Univerzity Karlovy v  Praze obory 
sociologie a  fi lozofi e. Tématem jeho 
diplomové i  rigorózní práce byl vztah 
války a politiky. Následnou aspirantu-
ru absolvoval na  Ústavu pro fi lozofi i 
a sociologii ČSAV, kterou ukončil obha-
jobou disertace věnované teorii postin-
dustriální společnosti (1978). V  tom-
to ústavu pak pracoval jako vědecký 
pracovník. Absolvoval dlouhodobé 
stáže na  Institutu fi lozofi e AV SSSR, 
Georgetown University, Columbia 
University a Virginia University v USA. 
Od února 1989 do listopadu 1990 byl 
poradcem dvou premiérů federální vlá-
dy, Ladislava Adamce a Mariána Čalfy. 

Po  odchodu z  Úřadu vlády ČSFR 
působil jako vědecký tajemník 
Kabinetu politických věd Ústavu stá-
tu a práva ČSAV (1900 až 1993). Pak 
pracoval především jako redaktor 

i  šéfredaktor nakladatelství Victoria 
Publishing a  redaktor časopisu 
Ekonom. V  letech 2002 až 2015 učil 
na Fakultě politických věd a meziná-
rodních vztahů Univerzity Mateja Bela 
v  Banské Bystrici, kde určitou dobu 
vedl katedru mezinárodních vztahů. 
V  letech 1997 až 1914 byl též vědec-
kým pracovníkem Ústavu politických 
věd SAV v  Bratislavě. Od  roku 2002 
do  roku 2015 byl prorektorem pro 
vědu Vysoké školy mezinárodních 
a  veřejných vztahů Praha; zároveň 
je od  roku 2008 až dosud ředitelem 
Vzdělávacího a konzultačního institu-
tu v Bratislavě, který je součástí této 
školy. Od  roku 2015 je též ředitelem 
Institutu globálních studií Univerzity 
Jana Amose Komenského Praha. 

Oskar Krejčí publikoval přibližně třicet 
knih a  více než 1 500 článků a studií. 
Věnuje se převážně teorii mezinárodní 
politiky (například kniha Mezinárodní 
politika měla pět upravených vydá-
ní; kniha Geopolitika středoevropské-
ho prostoru čtyři vydání, z toho jedno 
v angličtině a jedno v ruštině; publika-
ce Zahraniční politika USA dvě vydá-
ní, stejně jako kniha Válka). Publikoval 
však i několik knih o volební teorii, pro-
blematice lidských práv, ale i o politic-
ké psychologii a podobně.    

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Své jádro má na  linii Bonn–Paříž. 
Zároveň si myslím, že nelze pocho-
pit Evropskou unii odděleně od jiné 
západní integrační organizace, a tou 
je NATO. Dokonce zvažuji, jest-
li je vůbec možné budovat nějakou 
ideální Evropskou unii a neopírat se 
přitom o vojenskou alianci.

Je nějaký zlomový moment, který 
vás vedl ke změně náhledu?

Od počátku byl cítit rozpor mezi 
tím, co v  idealistické rovině Bush 
starší charakterizoval jako nový svě-
tový řád. Že všechny konfl ikty se 
vyřeší pod diplomatickým či vojen-
ským dohledem USA. U  mladšího 
Bushe už jsme viděli návrat ke klasič-
tějším, až surovým formám meziná-
rodní politiky, které známe od staro-
věku. Najednou bylo jasné, že jsme 
nevystoupili z  kruhu dějin novými 
originálními strukturami politického 
systému. Pořád chodíme nešťastně 
v kruhu. Což v knize odmítám, pro-
tože si myslím, že člověk by měl být 
schopen dokázat něco jiného. 

Klíčový moment, kdy jsem jedno-
značně změnil názor na naši západní 
politiku, je vztah k Rusku. Rozšiřování 
NATO na  východ, politika dvojího 
metru v  Kosovu, na  Krymu, to vše 
říká, že opravdu jsme dějinný kruh 
neopustili. Že porážka Sovětského 
svazu neznamená žádné spasení. 

Můžete vypíchnout zásadní momen-
ty, oblasti, které by mohly mít roz-
hodující vliv na to, kam se bude svět 
ubírat?

Zlomem, který nás letos čeká, 
jsou americké prezidentské volby. 
Až v  červnu po  nominačních sjez-
dech budeme vědět, který z prezi-
dentských kandidátů vyhrál. Všichni 
kandidáti včetně Clintonové jsou 
v oblasti mezinárodní politiky ama-
téři. Dle toho, jakého poradce si 
vítězní kandidáti vyberou pro zahra-
niční politiku, budeme schopni říct, 
kam by se americká zahraniční poli-
tika mohla ubírat.

Druhý zlom, který pokládám 
za  klíčový, představují nejasné vlny 
ve  světové ekonomice. To neuvěři-
telné lavírování světové ekonomiky 
by mělo někde narazit. Světové ban-
ky mají dluhy desetkrát vyšší, než je 
světový domácí produkt. I jestli tento 

průšvih nepraskne, musí se změnit 
náhled na  světovou ekonomiku. Je 
nutné opustit kult vidiny růstu. To se 
nedá ustát. 

Třetím zlomem jsou konkrétnos-
ti, které se týkají nás v Evropě – ať 
jde o migrační krizi, či zadlužení stá-
tů, jako jsou Řecko, Itálie, Finsko či 
Španělsko nebo Portugalsko. Jde 
o  problém kumulace problémů. 

Řešíme krizi migrace, tím chybě-
jí peníze na zadlužené Řecko, takže 
se točíme v  kruhu. Žijeme v  době, 
kdy se z  ideálu Evropské unie stá-
vá „Německá unie“. Je to dáno dvě-
ma faktory: německá ekonomika 
je největší a je s ní spojena stabilita 
EU. Druhým faktorem je, že Unie je 
plná nemohoucích státníků. Angela 
Merkelová v  krizových situacích 
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rozhovor

musela převzít vedení. Jenže uděla-
la několik hrubých chyb – Řecko je 
špatně, Ukrajina je špatně, migran-
ti jsou špatně. 

Evropa by se s  tím vším měla 
vypořádat. A  to letos. Zvláště jestli 
Británie Unii oslabí, či z ní přímo vystou-
pí, udělá z  Evropské unie německou. 
A i ta německá dělá chyby.

Kudy by se tedy mohla ubírat cesta 
k nápravě?

Tahle generace politiků to dle 
mého názoru nedokáže. Je potřeba 
ji co nejrychleji vyměnit. Musí to jít 
mimo lidi, kteří stále uvažují v kate-
gorii „studené války“ a stále ji vytvá-
řejí. Špatně se o  tom mluví, je to 
neradostná situace, ale je. Trošku by 
tím mohly zatřást Spojené státy.

Zpět tedy k  tématu amerických 
voleb. V rozhlase jsem zaslechl úva-
hu, že kandidát Donald Trump má 
potenciál oslovit voliče, kteří se bojí. 
Mohou být podobné paralely v rám-
ci Evropy, ať už je to režim Viktora 
Orbána a podobně?

Žádná politika není jako americká, 
ani ta kanadská se jí nepodobá. V USA 
je cíleně pěstovaný strach organic-
kou součástí politiky, protože vojen-
ská a  zbrojní výroba jsou tam velmi 
významné. Firmy, které chtějí vyrá-
bět zbraně, musejí zastrašovat lidi a ti 
následně tlačí na  své kongresmany, 
aby podpořili zbrojní průmysl. 

Američané získávají informace 
o zahraniční politice převážně z pro-
vinčních televizí, které tam pěstu-
jí strach – Američané se báli Srbů, 
pak Arabů, Rusů, teď zase muslimů 
a pořád něčeho. Stejně k tomu přistu-
puje Hollywood, který z  komerčních 
důvodů z  každé mezinárodní hlou-
posti udělá celovečerní fi lm, kde je 
hodný Američan a zlý někdo jiný. Když 
ne Marťan, tak je to Rus, Srb, mus-
lim… tak, jak to zrovna doba přináší. 

Nicméně Trump nezachytil jen 
ty, kteří se bojí. On dělá nepolitic-
kou politiku, je to pragmatik, který 
oslovuje lidi jako u nás Andrej Babiš. 
V  takovém tom smyslu: on má pra-
chy, nebude krást, on něco dokázal 
v byznysu – a v čem se liší politika?… 
Rozumím pocitu zklamání z profesio-
nální politiky při pohledu na dynastii 
Bushů, Clintonů. Takže když volí 

Trumpa, tak ne z obavy z Rusů, ale ze 
strachu z vlastních politiků.

V současné době se hodně propad-
ly ceny ropy, jakým způsobem to 
může zamíchat situací ve světě?

Ropa byla normální byznys komo-
ditou. Jenže se z  ní udělala komo-
dita bezpečnostní, všichni se zača-
li bát, že bude energií nedostatek. 
Pamatuji, že ještě nedávno se uvádě-
ly horizonty, kdy se ropa vyčerpá. Už 
několik jich minulo. A ono nic, ropa je 
stále. K tomu přicházejí nové techno-
logie a najednou už není ropa natolik 
významnou bezpečnostní komodi-
tou. To je jeden z omylů stereotypní-
ho uvažování. 

Pak je tu ještě plyn a hádky, kdo 
bude dodávat a kudy. Tranzitní země, 
jako jsou Ukrajina či Slovensko, 
vydělávají na své geografi cké poloze. 
Když je ale těžaři obejdou, je z toho 
u nich hned bezpečnostní problém 
a  označují Rusy za  zlé, protože ti 
chtějí dodávat do Německa přímo. 

Skutečná hra je o  tom, v  jaké 
měně se bude obchodovat. S ropou 
se obchoduje v  dolarech – kolik 
jsi vytěžil, tolik sis mohl vytisk-
nout peněz. Jenže teď se těží méně 
a do toho například Čína a Japonsko 
začaly obchodovat v národní měně. 

A Íránci nebudou prodávat za dolar… 
Tedy jeden nástroj hegemonie – 
dolar – ztrácí na významu. 

Toto jsou momenty, které jsou 
z  dlouhodobého hlediska mnohem 
významnější než to, jestli půjde trub-
ka přes Balt, nebo přes Ukrajinu. 
Tohle je skutečná hra. Hra o dolar.

Několikrát jste zmínil roli Číny. Jak 
vidíte její pozici na mezinárodní scé-
ně v horizontu několika dalších let?

Stručná charakteristika: Rusko se 
tváří, že je silnější, než je; Čína se tvá-
ří, že je slabší, než je. A na to si pod-
le mne bude ještě pár let hrát, než 
dojde k  nějakému výraznému zlo-
mu. Ekonomickou situaci Číny si neu-
míme přesně představit. Dnes má 
Čína rozestavěno víc elektráren než 
Rusko, Indie, USA a Spojené arabské 
emiráty dohromady. Už dnes máme 
zprávy, že v  Číně je víc patentů 
na nanotechnologii než v USA. A vše-
chen ten rozmach u nich teprve pod-
le mého názoru bude  akcelerovat. 

Čína je v  podstatě pořád na  star-
tu. Bavíme se o  jedné miliardě třech 
stech milionech lidí, EU má 500 milio-
nů. Když ještě porovnáme pracovitost 
a  disciplinovanost… Úkolem pro nás 
bude změna stereotypů myšlení.  

Jan Červenka 
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Působíte jako ředitel základní školy 
v Chotouňské, můžete toto zařízení 
představit?

Jsme malá škola, kterou navště-
vuje asi šedesát dětí. Jsou to žáci 
s  těžkým mentálním postižením. 
Speciální škola má deset ročníků, 
přičemž děti mohou po  jejím absol-
vování nastoupit na speciální střední 
školu, která je naší součástí, kde si 
jeden až dva roky rozšiřují znalosti.

Jak vypadá výuka oproti běžné zák-
ladní škole?

Je velice individuální. Ve  třídě 
jsou čtyři až šest dětí, k  nim jsou 
dva speciální pedagogové – učitelé 
a  někdy ještě speciální pedagog  – 
asistent. Řada dětí má problém 
s  komunikací, někteří vůbec slovně 
nekomunikují, jiní vám rozumějí, ale 
neodpovědí. Učí se pomocí alterna-
tivních komunikačních metod, pro-
střednictvím obrázkových symbolů 
a  znaků. Připravujeme je na  běžný 
život ve společnosti.

Máte dlouhou praxi, a můžete tedy 
říci, jak se mění výuka těchto dětí…

Změnila se hlavně ve  využívá-
ní moderních technologií. Snaha 
připravit tyto děti na  běžný život 
není nic nového, v  tomto ohledu 
se speciální pedagogika začala mě-
nit už v  roce 1989. Některé děti se 
daří integrovat natolik, že pokud 
mají možnost nastoupit do  menší-
ho kolektivu, přecházejí do běžných 
základních škol. Děti s  vysokým 
stupněm postižení vedeme k  prak-
tickým dovednostem.

Základní škola speciální má dva 
vzdělávací programy. Jeden pro děti 
s nižší formou postižení. Výuka pro-
bíhá v předmětech jako na základní 
škole, je ale obsahově daleko méně 
náročná. Pro děti s těžkou až hlubo-
kou mentální retardací probíhá výu-
ka ve  formě jednotlivých výchov, 
kdy celá výuka směřuje k tomu, aby 
každý absolvent školy byl co nejví-
ce zapojitelný do společnosti, i v  té 
pracovní činnosti – ať už v  rámci 
chráněného pracoviště, nebo dru-
hu klasického zaměstnání, které je 
absolvent schopen zvládnout. Celé 
vzdělávání orientujeme na  praktic-
kou oblast.

speciální pedagogika

PhDr. Josef Novotný, CSc., je ředitelem SŠ, ZŠ a MŠ Praha 
10 Chotouňská, jejichž žáky jsou děti s těžkou až hlubokou 
mentální retardací, často spojenou s poruchami autistické-
ho spektra. Vedle bohatých praktických zkušeností se věnuje 
i výuce, více než pět let spolupracuje s UJAK a s akademic-
kým prostředím má samozřejmě dlouholeté zkušenosti. 
Může tak lehce srovnávat obě stránky speciální pedagogiky 
a rovněž i studenty, kteří na různých školách obor speciál-
ní pedagogika studují. Propojení s UJAK považuje za velmi 
konstruktivní pro přípravu budoucích pedagogů.

Studenti 
na praxi s sebou 
vždy přinesou 
čerstvou energii
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speciální pedagogika

Odhaduji, že v průběhu času se mě-
ní vnímání společností.

Je velice složité. Mění se neustá-
le. Pozoruji například zájem o  naši 
školu, který často pramení ze zvěda-
vosti. Snažíme se osoby s postižením 
co nejlépe integrovat. Ne vždy je 
ale odezva společnosti taková, 
jakou bychom si představovali. Ta 
složitost vnímání v  běžném životě 
při střetu s  mentálně postiženými 
je třeba v  tom, že někteří žáci jsou 
ve  čtrnácti letech na mentální úrov-
ni daleko mladšího dítěte – společ-
nost to neočekává, proto jsou vztahy 
komplikované. 

Vyvíjí se nějak zásadně vzdělávání 
speciálního pedagoga? 

Rozhodně. Metody práce jsou 
dnes vázány na  techniku, která 
se využívá často a  je efektivní pro 
budoucí praktický život dětí. Existuje 
široká řada programů, které se 
ve  speciální pedagogice využívají. 
Laik by se možná zarazil, že ve škole 
žáci pracují s programy pro nejmen-
ší děti, ale ty jsou účelné pro svou 
jednoduchost. Některé programy 
jsou přímo určeny pro děti s nejrůz-
nějšími poruchami, učí praktickým 
stránkám života. 

Následně na  praktických střed-
ních školách mají počítačové pro-
gramy dětem pomoci zapojit se 
do práce v  chráněných pracovištích 
a  samozřejmě i  do  běžné pracovní 
činnosti. Jsou to práce, které se týka-
jí činností v  domácnosti, učí třeba 
základům vaření. 

Samozřejmě většina středních 
speciálních škol vyučuje i  jiným do-
vednostem. Naše škola vyučuje na-
příklad tkaní nebo keramiku, vaření 
či základy lidových řemesel. Školy 
jsou zaměřené na další činnosti dle 
toho, v  jaké lokalitě se nacházejí, 
aby bylo co nejjednodušší uplatně-
ní absolventů. Někteří studenti jsou 
schopni vystudovat i  nejjednoduš-
ší obory normálních učilišť a pak si 
najít odpovídající zaměstnání i mimo 
chráněná pracoviště.

V oboru speciální pedagogiky půso-
bíte v  praxi a  neoddiskutovatelné 
je i  vaše působení na  akademické 
úrovni. Vybavíte si, jak dlouho už 

spolupracujete s  Univerzitou Jana 
Amose Komenského Praha?

Přesně vám to neřeknu, ale 
bude to určitě pět let. Kromě toho 
do  našeho zařízení chodí na  pra-
xi celá řada studentů také z  jiných 
škol, díky tomu lze celkem snadno 
srovnávat.

Jsou studenti UJAK něčím specifi čtí?
Dle mých zkušeností vědí přes-

ně, co chtějí dělat, což není u  stu-
dentů z  jiných oborů vždy běžné. 
Na  praxích je vidět, že mají o  pro-
blematiku skutečně zájem, a  také 
je to na výsledcích praxe znát. Mám 
i několik absolventů UJAK, kteří u nás 
pracují, a  jejich výsledky jsou velice 
dobré.

Na  UJAK je i  celá řada studentů 
kombinovaného studia, která už 
nějaké praktické zkušenosti má…

Tito studenti většinou už pracují 
v nějakém typu zařízení, takže mají 
praxi, i dost bohatou. Zatímco stu-
denti denního studia teprve zjišťu-
jí, čemu by se chtěli věnovat. Praxe 
je proto realizována velmi indivi-
duálně. Někteří studenti z  kombi-
novaného studia mají třeba zájem 
o  učitelství ve  speciální pedago-
gice, přestože pracují v  jiné sféře 
speciální pedagogiky na  neučitel-
ské pozici. Nikdy jsem se nesetkal 
s  tím, že by byli studenti na  pra-
xi nuceně. Jsou tvořiví a  snaží se 
nasávat informace z praxe, protože 
přece jen se teorie a realita liší. 
A přestože se pak při svém zaměst-
nání třeba vůbec nesetkají s  žáky 
s těžkým mentálním postižením, je 
to pro ně přínosné.

UJAK velmi dbá na důkladné zabez-
pečení praxí. Jakým způsobem 
je praxe našich studentů vedena 
u vás? 

Praxe trvá čtrnáct dní až tři nedě-
le. Jsou tací, kteří k nám chodí, aniž 
by museli, ze svého vlastního zájmu 
o  práci s  takto postiženými dětmi. 
Uvědomme si, že speciální pedago-
gika je široký obor. Na  konci každé 
praxe se dělá hodnocení studentů 
a  zároveň studenti hodnotí práci 
z své strany, jak se na  to dívají oni. 
Nechtěl bych studenty UJAK nějak 

zvýhodňovat, ale jejich zájem je čas-
to větší než z jiných škol.

Co naopak dává propojení s univer-
zitou vaší škole? 

Přínos je vždy oboustranný. 
Leckdy studenti vnesou nový, svěží 
vítr. Přece jen práce s  těmito dětmi 
je velice vyčerpávající a  mohla by 
sklouzávat do  stereotypu. Studenti 
na  praxi přinášejí nové a  dobré 
nápady, které ale neprosazují nějak 

neeticky. Nad rámec svých povin-
ností chtějí poznat i práci mimoškol-
ní, která u nás funguje. Navíc mladí 
lidé mají přece jen trošičku jiný pra-
covní přístup než zaběhlý učitel, kte-
rý již učí léta, což nutí ostatní peda-
gogy, aby s nimi drželi krok. 

Jan Červenka

Je ředitelem SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10 
Chotouňská. Již před svými 
studii působil jako vychovatel, 
po absolvování vysokoškolského 
studia byl až do roku 1993 
zaměstnán na PedF UK ve funkci 
odborného asistenta na katedře 
speciální pedagogiky se zaměřením 
na obor psychopedie. Od roku 1993 
do roku 1997 působil jako učitel 
a zástupce ředitele pomocné školy 
při ÚSP. Již řadu let spolupracuje 
s UJAK, kde také přednáší.

PhDr. Josef Novotný, CSc. 

11



U N I V E R Z I T N Í  L I S T Y  1 / 2 0 1 6

mobility

SMĚR CÓRDOBA
„Po maturitě jsem si nebyla stále úpl-
ně jistá, jakým směrem se vydat dál. 
Původně jsem chtěla hned vycestovat, 
ale nakonec jsem nastoupila na  stu-
dium bohemistiky, odkud jsem velmi 
rychle utekla na Vyšší odbornou školu 
cestovního ruchu, obor průvodcovství. 
Po  jejím absolvování mi na Univerzitě 
Jana Amose Komenského v  Praze 
byla nabídnuta možnost jednoroč-
ního navazujícího bakalářského stu-
dia, a tak jsem se přihlásila na mana-
gement cestovního ruchu. Zpočátku 
jsem byla lehce nešťastná. Zvládnout 
za  jeden rok napsat bakalářskou prá-
ci, složit všechny zkoušky a  do  toho 
ještě chodit do  práce nebylo jedno-
duché,“ popisuje hektické začátky 
Eva Blahůtová. Absolvovala úspěšně 

a rozhodla se pokračovat i v navazují-
cím inženýrském studiu.

„Odmalička jsme s  rodiči hodně 
cestovali, a dokonce i nějaký čas žili 
v  zahraničí, a  mě tak vždycky láka-
lo jednou se sebrat a odjet sama žít 
do  nějaké cizí země. Vždy mě bavi-
lo učit se cizí jazyky a dalo by se říci, 
že na  jejich osvojování mám doce-
la talent. Domluvím se dobře anglic-
ky, rusky, jakž takž italsky; ale jazyk, 
ke kterému jsem snad odjakživa tíh-
la, byla španělština. Když se objevila 
možnost vycestovat v  rámci progra-
mu Erasmus, neváhala jsem ani chvil-
ku. Bez problémů jsem složila písem-
né zkoušky ze španělštiny, zvládla 
ústní pohovor a jako cílovou destina-
ci si vybrala Sevillu,“ líčí začátek ces-
ty, která však málem skončila ještě 

dříve, než začala. Na španělské stra-
ně se objevilo administrativní pochy-
bení, které však úspěšně vyřešila 
koordinátorka zahraničního oddělení 
UJAK. Eva Blahůtová tak 17. září 2012 
dorazila do španělské Córdoby. 

VE DVOU TO JDE LÍP
Kromě Evy v  daný semestr vyrazila 
na stejnou univerzitu z UJAK ještě jed-
na studentka, ve dvou tak lépe zvlád-
ly administrativu spojenou s  novou 
studijní destinací. „Na začátku našeho 
pobytu se ve mně mísily různé poci-
ty. Na  jednu stranu jsem byla nadše-
ná, že konečně žiji v  zahraničí, navíc 
v  nádherném Španělsku, ve  městě 
plném úžasné architektury, pome-
rančovníků téměř v  každé ulici a  se 
spoustou milých lidí. Ale na  druhou 
stranu jsem se tváří v  tvář střetla 
s realitou jihu. Takovou, kde na všech-
no mají všichni dost času, nikdo ni-
kam nepospíchá, nikdo nic neřeší 
a kde téměř nic nefunguje. To jsme si 
také s kolegyní z UJAK Andreou ově-
řily nesčetněkrát, nicméně nakonec 
se všechno zdárně vyřešilo a my se 
mohly už plně věnovat studiu.“

A  jaké byly největší poznatky ze 
španělské univerzity? Přijetí ze stra-
ny spolužáků nebylo zpočátku pří-
liš vřelé. „Většina z nich působila nej-
prve hodně odtažitě, nikdo s  námi 

Erasmus ve Španělsku 

mi změnil život, 
líčí úspěšná absolventka
Možnosti dnešních studentů jsou nesrovnatelně pestřejší, 
než tomu bylo před několika dekádami. Mezi hlavní 
vymoženosti, které k vysokoškolskému studiu prakticky 
neodmyslitelně patří, se jednoznačně řadí zahraniční 
stáže. Právě na nich si studenti rozšiřují obzory, zkoušejí, 
zda obstojí mimo mateřskou univerzitu i svou domovinu, 
a v neposlední řadě navazují cenné kontakty, jež pak zúročí 
ve své praxi. To je ostatně případ Evy Blahůtové, absolventky 
oboru management cestovního ruchu, která své zkušenosti 
z programu Erasmus využila i ve své nynější profesi.
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téměř nekomunikoval, vztahy se však 
časem zlepšily. Úplně první věcí, kte-
rá nás ve škole vyvedla z míry, bylo, 
jak si studenti se všemi profesory 
tykají. Vůbec jejich vzájemný vztah je 
mnohem méně formální, než je u nás 
v Česku. Otázkou je, zda je to dobře, 
či ne. Nebylo mi to vůbec nepříjemné, 
ale osobně si myslím, že tamní vyuču-
jící tímto stylem lehce ztrácejí svou 
autoritu,“ srovnává Eva Blahůtová.

SE VZDĚLÁNÍM Z ČESKA 
OBSTOJÍTE
Za  své vzdělání a  všeobecný pře-
hled se české studentky rozhod-
ně nemusely stydět, zejména co 
do znalosti cizích jazyků měly opro-
ti svým španělským kolegům znač-
ný náskok. Hodiny angličtiny tak 
byly pro Evu Blahůtovou snadnou 
záležitostí, naopak vysoce hodno-
tí kvalitní vyučující specializovaných 
předmětů. „Nejvíce mě bavil před-
mět informatika v cestovním ruchu, 
kde jsme se velice detailně zabý-
vali globálním distribučním systé-
mem Amadeus. Ze zkoušky z  toho-
to předmětu jsem získala nejvyšší 
počet bodů ze všech studentů. Ale 
i ostatní zkoušky jsem zvládla s pře-
hledem. Většina z  nich mi byla 
následně na  UJAK uznána, někte-
ré jsem musela dodělávat v období 
Vánoc v  Praze v univerzitním počí-
tačovém testcentru. To bylo velmi 
dobré, protože si člověk mohl sám 

stanovit termín, kdy zkoušku vyko-
ná,“ líčí Eva Blahůtová.

Čím více se pak blížil konec 
Evina pobytu v Córdobě, tím méně 
se jí chtělo odjet. „Přestože to byl 
v  posledním ročníku trošku bláz-
nivý nápad, dokázala jsem nemož-
né. Našla jsem hotel, v  němž jsem 
mohla nastoupit na  praxi, na  dál-
ku si vyřídila veškeré doklady a pro-
dloužila si svůj pobyt o  dalších pár 
měsíců díky pracovní stáži programu 
Erasmus,“ popisuje Eva Blahůtová. 
Skloubit pracovní stáž se studijní-
mi povinnostmi nebylo jednodu-
ché: kromě povinností v hotelu psala 
diplomovou práci a  létala do Prahy 
absolvovat zkoušky. V  červnu nako-
nec úspěšně složila státní závěrečné 
zkoušky a získala červený diplom.

DO ŠPANĚLSKA NYNÍ 
I PROFESNĚ
„Pobyt ve Španělsku mě obohatil tak, 
jak jsem si na začátku ani nedokáza-
la představit. Nejenže jsem koneč-
ně okusila pravý studentský život 
v  zahraničí, poznala jsem spoustu 
nových lidí ze všech možných koutů 
světa, zažila spoustu nového, ochut-
nala velkou škálu nových jídel…, ale 
především jsem si ujasnila, kdo jsem 
a kam chci svůj život dále směřovat. 
Naučila jsem se perfektně španělsky, 
zjistila, že dokážu sebevědomě obstát 
v  cizím prostředí. V  Córdobě jsem 
pak zůstala ještě další rok a  zpátky 

do  Česka jsem si kousek Španělska 
nakonec přivezla. Začala jsem totiž 
podnikat. A  s  čím jiným než s  teku-
tým zlatem španělské gastronomie, 
s olivovým olejem. K němu postupně 
ve své společnosti Oliva Gourmet při-
dávám další španělské produkty. Své 
práci jsem doslova propadla a je pro 
mě obrovskou vášní. Do  Španělska 
stále jezdím několikrát ročně, ať už 
za kamarády, na dovolenou, či se dál 
vzdělávat,“ bilancuje úspěšná absol-
ventka UJAK, která na podzim loňské-
ho roku složila mezinárodní zkoušku 
ze španělštiny DELE na úrovni rodilé-
ho mluvčího a v současnosti se chys-
tá na závěrečný kurz Evropské školy 
degustace olivového oleje, po  jehož 
absolvování získá ofi ciální titul som-
meliéra olivového oleje. „Erasmus 
ve  Španělsku mi naprosto změnil 
celý život. A můj velký dík za  to pat-
ří mimo jiné právě UJAK,“ uzavírá Eva 
Blahůtová.  

Redakce

Narodila se 25. 7. 1987 v Pardubicích, 
vystudovala VOŠ cestovního 
ruchu Arita, obor průvodcovství, 
a následně management cestovní-
ho ruchu na Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha. V akademickém 
roce 2012/2013 absolvovala zahra-
niční studijní pobyt a pracovní stáž 
programu Erasmus ve španělské 
Córdobě. V současné době podniká, 
ze Španělska dováží olivové oleje, oli-
vy a další delikatesy. 
www.oliva-gourmet.cz 

Ing. Eva Blahůtová 

mobility
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výuka jazyků

JAZYKOVÁ VYBAVENOST 
JAKO SOUČÁST VZDĚLÁNÍ

„Na  Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha si studen-
ti mohou vybrat z  nabídky hned 
několika jazyků – angličtiny, němči-
ny, španělštiny, francouzštiny, ruš-
tiny a  češtiny pro cizince. Studenti 
některých oborů mají výuku cizího 
jazyka povinnou přímo v  rámci stu-
dia, třeba v  případě managemen-
tu cestovního ruchu jsou to v baka-
lářském programu hned dva jazyky: 
angličtina a  druhý povinně volitel-
ný. Studium jazyka je samozřejmos-
tí například také v  oboru evropská 
hospodářskosprávní studia, zkouš-
ka z  jazyka je povinná také pro prá-
vo v podnikání. Povinná výuka zahr-
nuje celou škálu již zmíněných cizích 
jazyků. V oborech, kde jazyková výu-
ka není povinná, si mohou studenti 
vybrat z nabídky přípravných jazyko-
vých kurzů ke zkouškám telc,“ vysvět-
luje Mgr. Růžena Nováková, vedoucí 
katedry cizích jazyků Univerzity Jana 
Amose Komenského Praha.

Výuku na  této univerzitě zajiš-
ťují kvalifi kovaní čeští učitelé i  rodi-
lí mluvčí. S ohledem na to, jak velká 

Brána 
jazyků 
otevřená
Nedílnou součástí kvalitního vzdělání je co nejbohatší 
jazyková výbava. Ne nadarmo se říká, že kolik jazyků umíš, 
tolikrát jsi člověkem. Kvalita výuky cizích jazyků je proto 
jedním z důležitých kritérií například při výběru vysoké 
školy či univerzity. Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha patří v tomto ohledu ke špičce – vždyť právě ona je 
v současné době jediným místem v České republice, kde 
můžete složit prestižní jazykové zkoušky The European 
Language Certifi cates (telc).
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výuka jazyků

pozornost je zde jazykům věnová-
na, není divu, že UJAK je jediným 
místem v Česku, kde je možné sklá-
dat mezinárodní zkoušky telc – The 
European Language Certifi cates. Ty 
mohou držiteli certifi kátu výrazně 
pomoci například při hledání uplat-
nění v zahraničí, neboť jednoznačně 
potvrdí jeho jazykové znalosti. V cizi-
ně tak usnadní hledání zaměstná-
ní nebo znamenají zvýhodnění při 
žádosti o státní občanství.

CERTIFIKÁTY TELC? 
V ČESKU POUZE NA UJAK
Jazykové certifi káty The European 
Language Certifi cates (telc) jsou mezi-
národně uznávány. Zaštiťuje je společ-
nost telc GmbH, jež v současné době 
nabízí přes osmdesát zkoušek růz-
ných úrovní z deseti světových jazyků. 
Evropské jazykové certifi káty telc tvo-
ří systém jazykových zkoušek odpo-
vídajících Společnému evropskému 
referenčnímu rámci, který byl vypra-
cován Oddělením moderních jazy-
ků Rady Evropy. Zkoušky pro získá-
ní certifi kátů telc mohou samozřejmě 
skládat i  zájemci z  řad široké veřej-
nosti – a nutno podotknout, že univer-
zita má v  jejich pořádání dlouholetou 
praxi. „Do  loňského roku probíha-
ly na naší škole zkoušky telc z anglic-
kého a  německého jazyka na  úrovni 
A1 až C1, od  letošního roku nabízí-
me i úroveň C2. Z francouzského jazy-
ka jsou to pak tradičně úrovně A1 až 
B2. Naprostou novinkou jsou pak 
 duální certifi káty z anglického jazyka, 
jež dávají velkou šanci těm, kteří ne-
jsou rozhodnuti, na kterou úroveň se 
přihlásit. Podobné zkoušky již existu-
jí z německého jazyka, jsou však pro-
fesně zaměřeny na obor zdravotnictví. 
Zájem o profesní zkoušky ze všech tří 
jazyků přitom v poslední době vzrůs-
tá,“ popisuje Růžena Nováková.

„Největší zájem je již dlouhodo-
bě o anglický jazyk ve všech úrovních, 
následují němčina a  francouzština. 
Nejrozšířenější jsou jazykové úrov-
ně B1 a B2, z nichž skládalo zkoušku 
celých 75 % studentů. Při vyšším počtu 
uchazečů škola vyhlašuje mimořádné 
termíny. Je zde možné složit zkoušky 
v  jazykových úrovních A1 až C2, a  to 
i  bez navštěvování přípravného jazy-
kového kurzu. Zkoušky na Univerzitě 
Jana Amose Komenského Praha 

probíhají zpravidla třikrát ročně – 
v únoru, v červnu a v listopadu.“ 

VĚTŠÍ ŠANCE PŘI 
PRACOVNÍCH 
POHOVORECH
Zkouška se skládá ze čtyř částí: posle-
chu, čtení, mluvení a  psaní. Před 
samotnou zkouškou je dobré vyzkou-
šet si nanečisto modelový test, který 
si můžete přímo na  Univerzitě Jana 
Amose Komenského v  Praze zakou-
pit. Můžete si ho zde také vyzkoušet 
pod vedením zkušeného lektora, kte-
rý s vámi následně probere výsledky 
a upozorní na chyby.

Pořádání mezinárodních jazyko-
vých zkoušek vyplynulo z  požadav-
ků studentů Univerzity Jana Amose 
Komenského i studentů dalších škol, 
kteří chtěli mít v  ruce doklad zhod-
nocující jejich jazykové znalosti. 
„Univerzita Jana Amose Komenského 
proto mezinárodní jazykové zkoušky 
organizuje de facto již od  doby své-
ho založení. Po  roce 2001 význam 
jazykových certifi kátů ještě vzrostl 
se vznikem Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky, který 
defi noval jednotlivé jazykové úrovně. 
Velkou výhodou přitom je, že certifi -
káty telc jsou součástí Seznamu stan-
dardizovaných zkoušek Ministerstva 
školství, mládeže a  tělovýchovy ČR 
a zároveň jsou od loňského roku zahr-
nuty do  seznamu jazykových zkou-
šek určených k nahrazování zkoušek 
z cizího jazyka profi lové části maturit-
ní zkoušky. V praxi to pro jejich držite-
le znamená výhodu na  trhu práce 
i  zde v  České republice – pokud má 
zaměstnavatel při výběru uchazeče 
na určitou pozici defi novánu požado-
vanou úroveň jazykových znalostí, je 

takový certifi kát hodnotným dokla-
dem,“ popisuje magistra Nováková. 
Ve  většině států jsou ostatně certifi -
káty uznávány a vyžadovány na kon-
krétních pracovních pozicích nebo 
v  rámci absolvování určitého stupně 
vzdělávací soustavy.

KURZY „ŠITÉ“ NA MÍRU
Výuka na univerzitě a jazykové zkouš-
ky však nejsou jedinými aktivitami 
katedry cizích jazyků UJAK. Nabízí 
totiž výuku cizích jazyků i  takzva-
ně na klíč pro celou řadu společnos-
tí a institucí. „Velmi často si nás fi rmy 
vybírají právě proto, že jejich zaměst-
nanci mohou kurz zakončit složením 
mezinárodní jazykové zkoušky. 
Zajišťujeme jazykové kurzy na míru. 
Základem je důkladná analýza toho, 
co klient od kurzů očekává, jaké jazy-
kové úrovně chce dosáhnout a v jaké 
specializaci. Naší výhodou je fakt, 
že lektoři mají letité zkušenosti také 
s  výukou odborného jazyka v  obo-
rech, na něž se Univerzita Jana Amose 
Komenského specializuje. Díky tomu 
jsme schopni vytvořit opravdu sofi s-
tikované výukové programy na  klíč,“ 
vysvětluje magistra Nováková.

Po  důkladném zjištění kliento-
vých představ o  podobě kurzu při-
stupují lektoři k  rozřazovacím tes-
tům, díky nimž mohou přesně určit 
dosaženou jazykovou úroveň jed-
notlivých participantů. Poté lektoři 
připraví kurz, který optimálně vyjde 
vstříc vzdělávacím potřebám frek-
ventantů. Výuka pak zahrnuje prů-
běžné testování klientů a závěrečné 
testování v  rámci jednotlivých etap, 
což je velmi důležité pro efektivní 
zpětnou vazbu. 

Redakce
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rozhovor

Působíte na Hartwick College v USA 
a  na  UJAK jste přednesl příspě-
vek na  téma „Energie a  instituce. 
Vzájemný vliv a budoucnost“. Pokud 
vím, vašemu zájmu o ekonomii však 
předcházelo zcela jiné směřování…
Ano, máte pravdu. Nejdříve jsem 
vystudoval hudbu na  University of 
Indiana. Chtěl jsem dirigovat orchestr, 
to mi ale nevyšlo. Nastoupil jsem tedy 
na  magisterské studium na  hudeb-
ní fakultě a  vystudoval hru na  trub-
ku. A po  jednom semestru mi došlo, 
že mě zajímá životní prostředí. Už si 

přesně nevybavuji okolnosti, které 
k tomu vedly, ale ocitl jsem se na před-
nášce o dějinách ekonomického myš-
lení. V rámci bakalářského studia jsem 
se zabýval dějinami východní Evropy, 
umím rusky a  trochu německy. Řekl 
jsem si, že by bylo dobré strávit nějaký 
čas v  tomto regionu, naučit se další 
jazyk. Vnímal jsem to jako šanci hlou-
běji prostudovat kontext a  proble-
matiku navázanou na  tento region. 
Posléze jsem se dostal na University of 
Washington, kde jsem se již ekonomii 
věnoval intenzivně a získal doktorát. 

Vraťme se k vám domů. Ve Spojených 
státech se schyluje k prezidentským 
volbám. Jak situaci kolem těchto 
voleb hodnotíte?
Opravdu se bojím. Na republikánské 
straně nevidím ani jednoho dobré-
ho kandidáta – nevím, kdo je horší, 
zda Donald Trump, nebo Ted Cruz. 
Je otázkou, nakolik Trump věří tomu, 
co říká, nebo jen lidem říká to, co mu 
přijde na mysl, a on má pocit, že to 
přiláká voliče. Kdyby se tak ve fi ná-
le stal prezidentem, možná by udě-
lal něco jiného. To nyní nelze říct, 
ovšem zjišťovat to tím způsobem, že 
jej opravdu lidé zvolí a pak se uvidí, 
vnímám jako velmi rizikové.

Z mého pohledu snad ani není reál-
né, aby se Trump stal prezidentem… 
Nebo se pletu?
Spíš to reálné není, ale tu možnost 
nelze nikdy vyloučit. Současné prů-
zkumy veřejného mínění vám sice 
dávají za pravdu, ale do hry by moh-
ly vstoupit nějaké vnější okolnosti, 
například kolaps burzy, teroristický 
útok nebo něco podobného, a znač-
ná část voličů se může zmobilizo-
vat a  hledat řešení u  podobných 
kandidátů. 

Další válka na Blízkém 
východě by jen 
připravila půdu pro 
další Islámský stát
Prezidentské volby v USA, těžba břidlicového plynu i vliv klima-
tických změn na momentální migrační vlnu. O těchto tématech 
se rozhovořil prof. Karl Seeley, který na konferenci pořádané 
Univerzitou Jana Amose Komenského Praha přednesl referát 
o provázanosti lidské společnosti a energetických zdrojů. 

Karl Seeley: 
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rozhovor

Tyto tendence byly ostatně u Donalda 
Trumpa již patrné, když se po útocích 
v St. Bernardinu začal vyjadřovat více 
proti muslimům…
On navrhuje naprosto nereálné věci, 
například že USA budou deportovat 
všech 11 milionů osob, které jsou 
ve  Spojených státech nelegálně. To 
je samozřejmě z  logistické stránky 
nemožné. Jeho stoupenci o  tom ale 
nepřemýšlejí. 

Pokud pomineme podobná popu-
listická prohlášení, jakým směrem 
by se naopak podle vás měla poli-
tika USA ubírat? Mám teď na mysli 
zejména ekonomickou stránku, kdy 
v USA došlo po  roce 2008 k určité-
mu oslabení ekonomiky... 
Největším problémem teď již v USA 
v  tomto ohledu není nezaměstna-
nost, ale to, že práce není adekvát-
ně ohodnocena nebo že lidé pracují 
jen na  částečný úvazek. Výše platů 
dlouhodobě stagnuje, přičemž tento 
problém je na scéně zhruba od osm-
desátých let. Střední třída občas 
zaznamená mírné zlepšení situa-
ce, ale krok dopředu pak následu-
je i  několik kroků zpět. Od  začátku 
osmdesátých let tak v součtu střední 
třída nezaznamenala v  tomto ohle-
du žádný vývoj. To považuji za jeden 
ze základních problémů. Můj pohled 
coby ekonoma je specifi cký tím, že 
vnímám jako velmi důležitý faktor 
dostupnost přírodních zdrojů.

V  tomto ohledu je důležitý pokles 
cen ropy na světových trzích. Jaká je 
situace s ropou v USA?
Spojené státy samozřejmě mají ropu, 
jsou mezi nejbohatšími zeměmi co 
do  těžby této suroviny. Problém je, 
že její spotřeba je ještě vyšší, takže se 
tato surovina také ve velkém dováží. 
Těžba ropy v  USA přitom v  posled-
ních šesti letech stoupá. Nejvíc jsme 
těžili v  období kolem roku 1973, 
po  následujících třicet až pětatřicet 
let však těžba významně klesala, přib-
ližně o polovinu. Potom se trend oto-
čil a došlo k navýšení těžby přibližně 
o polovinu toho, o co byla dříve těžba 
redukována. Stále tedy nedosahuje-
me těch objemů, které se těžily před 
čtyřiceti lety.

A  hlavní zdroje ropy jsou, předpo-
kládám, v Texasu a na Aljašce, je to 
tak?
Ano, nicméně do  hry poměrně 
nedávno vstoupil další faktor, a  tím 
je břidlice, z  níž je možné získávat 
ropu i plyn. Problémem je, že aby se 
těžba vyplácela, musela by cena být 
okolo 60–70 dolarů za barel. V sou-
časné době je však cena kolem 25 
dolarů, což je situace, v níž se těžba 
nevyplácí.

V čem vidíte hlavní příčiny?
Jednou z příčin je částečné oslabení 
čínské ekonomiky, která sice ros-
te, ale méně, než se předpokládalo. 
Trhy očekávaly větší poptávku, ta 
však ze strany Číny nenastala. 

Těžbu břidličného plynu celá řada 
států po  světě zakázala. Jaká jsou 
její rizika a  jak je možné, že v USA 
byla povolena?
Vidím dvě hlavní rizika. Jedním 
je poškozování vodních zdrojů. 
Vedou se tvrdé boje o  to, zda ten 
nebo onen případ jejich poškození 
je důsledkem přímo tohoto druhu 
těžby, tzv. frackingu, nebo jiných 
zásahů v  tomto kontextu, nebo 
dokonce prostě jen důsledkem 
náhody. Druhým a z celosvětového 
hlediska větším rizikem je přispění 
ke globálnímu oteplování. Plyn sám 
vydává menší množství oxidu uhli-
čitého než uhlí při výrobě určité-
ho množství elektřiny, celý proces 
těžby je však zatížen úniky meta-
nu v  takovém rozsahu, že celkový 
dopad frackingu je možná hor-
ší než dopad z  použití uhlí. Navíc 
těžba plynu z  břidlice a  postavení 
odpovídajících plynovodů žádají 
obrovské investice, které na  jedné 
straně spolykají prostředky, jež pak 
nebudou k dispozici na potřebnější 
investice do  obnovitelných zdrojů 
nebo efektivnosti, a na druhé stra-
ně nás nadále fi nančně připoutají 
ke  zvětšené závislosti na  fosilních 
palivech. Nově uznaným rizikem je 
zvýšená frekvence malých a střed-
ních zemětřesení u  studní, kam je 
svedena znečištěná voda po těžbě. 
Ale o rizicích toho zatím stále víme 
dost málo.

Co povolení těžby znamená pro 
americký trh se surovinami a ener-
getickou soběstačnost USA?
Zatím zvýšená těžba znamená osla-
bení postavení Ruska s  vyhlídkou 
možných dovozů amerického plynu 
do  Evropy. A  zmenšení naší závis-
losti na dovozu ropy nám dává tro-
chu volnější ruku v  rámci politiky 
na Blízkém východě. Ale to obojí pla-
tí jen do jisté míry a existují předpo-
vědi, že paliva z břidlice nezvýší naše 
těžební možnosti nadlouho.

Často lze zaslechnout také názor, 
že za migrační vlnu jsou minimálně 
částečně zodpovědné klimatické 
změny. Jak toto hodnotíte z vašeho 
pohledu?
Klimatické změny nějaký podíl 
na zapříčinění migrační vlny asi mají. 
Dává to přece smysl. Jsme biologic-
ký druh a mimo bohaté země OECD 
pořád žijí mnozí ve  značně přímé 
vazbě na biologické zdroje a  selhá-
ní zemědělské produktivity nemůže 
než mít silný dopad na lidské chová-
ní, a tedy i podněcovat migraci.

V  současné době je vývoj ve  světě 
poměrně turbulentní, ať již zohled-
níme konfl ikt na  Ukrajině, nebo 
vzestup islámského fundamentalis-
mu. Kam se podle vás bude nadále 
ubírat?
Moc růžově to nevidím. Islámský 
fundamentalismus například je sku-
tečným problémem, my však nevidí-
me způsob, jak dostat džina zpátky 
do  lampy. Musíme něco proti ISISu 
učinit, ale další válčení na  Blízkém 
východě jen připravuje půdu pro 
nový ISIS v případě zničení toho sou-
časného. Moje křišťálová koule je 
však značně zakalená.  

Jiří Víšek

Působí na Hartwick College v USA. 
Vystudoval hru na trubku a poté se 
věnoval ekonomii na University of 
Washington. Na UJAK v rámci mezi-
národní konference Ekonomická 
budoucnost světa přednesl refe-
rát na téma „Energie a instituce. 
Vzájemný vliv a budoucnost“.

prof. Karl Seeley 
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AV studio

„Studio je jednou z nejzajímavějších 
a  nejvyužívanějších prostor na  naší 
univerzitě. Bylo založeno v  roce 
2011, prošlo tedy pětiletým vývojem 
a dnes se jedná o odladěné a funkč-
ní zařízení na  profesionální úrovni. 
Důvodem vzniku studia byl záměr 
umožnit studentům katedry mediál-
ních studií vyzkoušet si reálnou prá-
ci v  mediálním prostředí se vším, 
co s  tím souvisí,“ popisuje Ondřej 
Pečenka, který má provoz AV studia 
na UJAK na starosti.

JAKO V OPRAVDOVÉ 
TELEVIZI
Kromě klasického televizního stu-
dia, režijní místnosti a  odhlučněné 
místnosti pro vysílání rozhlasu se 
v prostorách nacházejí plně vybave-
ná střižna a dvě učebny, z nichž jed-
na může v případě potřeby sloužit 
jako fotoateliér. Studio funguje kaž-
dý den kromě víkendu. Studenti 

z  katedry mediálních studií napříč 
všemi ročníky mohou využívat jeho 
prostory k  natáčení svých semest-
rálních prací, k jejich přípravě i post-
produkci. Zároveň v  prostorách 
probíhá výuka, často spojená s pro-
jekcí různých fi lmů a  jejich násled-
nou analýzou.

„K výrobě videí můžou využít dvě 
kamery se zařízením na  čtení zpráv, 
zelené klíčovací pozadí, které pro-
pojením přes speciální počítač pro 
online střih vytváří vizuál virtuální-
ho televizního studia. K  dispozici je 
samozřejmě rozličný světelný park, 
mikrofony a  další nutné příslušen-
ství,“ vysvětluje Ondřej Pečenka. 
Nejčastěji se ve  studiu natáčejí kla-
sické zprávy, kdy si studenti připraví 
text a pomocí čtecího zařízení jej čtou 
přímo do  kamery, jak jsme napří-
klad zvyklí z Událostí na  ČT. Tím se 
jednak učí samotnému vystupování 
před kamerou, jednak také mohou 

revidovat svůj vlastní slovní pro-
jev při následném zpracování nato-
čeného materiálu. Velkou výhodou 
je možnost využívat zelené klíčova-
cí pozadí. Kromě samotného čtení 
zpráv na kameru slouží zelené poza-
dí k natáčení tzv. trikových etud, kdy 
studenti natáčejí krátký hraný fi lm 
s  využitím fi lmového triku, na němž 
si mohou práci u  fi lmu vyzkoušet 
od začátku do konce, tedy od námětu 
až po odevzdání fi nálního souboru.

VÝUKA OD OSOBNOSTÍ 
I CHARITATIVNÍ PROJEKT
Pro dodatečné nahrání komentáře 
či zpěvu se využívá rozhlasové stu-
dio, které také slouží k vysílání inter-
netového rádia. Výsledná videa poté 
studenti mohou stříhat a fi nalizovat 
na  jedné z šesti iMac stanic napoje-
ných na  sdílené diskové pole, a  to 
v  prostředí v  praxi hojně využíva-
ných střihových programů Final Cut 
a  Sony Vegas. Studenti mají také 
možnost vypůjčit si kameru, „zvuk“ 
a  jejich příslušenství na  projekty 
v exteriérech mimo studio, například 
k  natáčení dokumentů. Běžné jsou 
také konzultace jak uměleckého, tak 
technického rázu se zkušenými vyu-
čujícími z praxe.

Studio má samozřejmě i praktic-
ké výstupy. „Na  podzim roku 2015 
se ve spolupráci s Domovem seniorů 
Kobylisy uskutečnilo nahrávání 
audioknihy Kouzla příběhů s  podti-
tulem ‚Senioři čtou dětem‘ – mimo 
jiné za  účasti tří známých herců 
Jiřího Lábuse, Otakara Brouska ml. 
a Vladimíra Marka. UJAK tento cha-
ritativní projekt, jehož výtěžek půjde 
právě na  Domov seniorů, podpoři-
la svým technickým zázemím a per-
sonálem,“ popisuje Ondřej Pečenka. 
A  rozhodně nepůjde o  jediný reali-
zovaný projekt. Již probíhá zprovoz-
ňování Rádia UJAK, které by mělo 
vysílat dvě hodiny denně a  sloužit 
bude také k  učení rozhlasové pra-
xe. „Společně s režisérem Dušanem 
Kleinem připravujeme projekt 
na  sekvenční snímání rozhovorů 
ve studiu na  tři kamery, což je opět 
jiný způsob natáčení, který je v tele-
vizi běžný a  který se do  budoucna 
studentům může v praxi hodit,“ uza-
vírá Ondřej Pečenka. 

Redakce

AV Studio UJAK
příprava na praxi i zázemí pro 
charitativní projekt
Tvorba rozhlasového vysílání, práce s klíčovacím 
televizním pozadím nebo zpracování materiálů 
ve střižně. UJAK vždy kladla velký důraz na praxi 
a jedním z důkazů je profesionální audiovizuální studio, 
které je k dispozici studentům.
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speciální pedagogika

Služby centra zahrnují pedagogicko
-psychologické poradenství, sociál-
ně-právní poradenství, studijní a pro-
fesní poradenství, zprostředkování 
služeb osobní asistence, zprostřed-
kování logopedické péče, zajištění tlu-
močení do  znakového jazyka a  arti-
kulačního tlumočení. Studentům je 
dále nabízena podpora při adaptaci 
na vysokoškolské studium, při komu-
nikaci s  vyučujícími a  při zajišťování 
úpravy podmínek studia.

Lucie, studentka speciální peda-
gogiky na  UJAK, která služby cent-
ra využívá, k  tomu říká: „Studium 
na jakékoli vysoké škole je podmíně-
no jak určitými intelektovými schop-
nostmi, tak i  těmi sociálními. Lidé 
s  Aspergerovým syndromem mají 
často nadprůměrný intelekt a dobré 
vyjadřovací schopnosti, avšak jejich 

sociální dovednosti jsou velmi slabé. 
Protože se nedokážu zapojit do běž-
ných rozhovorů a mám potíže s vní-
máním nepsaných sociálních pravi-
del, je pro mě komplikované zařadit 
se do kolektivu spolužáků. Prostředí 
školy a  výuka společně s  větším 
počtem studentů jsou pro mě vlivem 
smyslové hypersenzitivity a poruchy 
pozornosti velmi náročné.“

Akademické poradenské cent-
rum tak Lucii, která využívá též své-
ho osobního asistenta, pomáhá 
v  komunikaci s  vyučujícími a  spo-
lužáky a  také v  orientaci v  univer-
zitní budově. Samotné studium si 
Lucie chválí: „Na škole vyučují peda-
gogové, kteří mají jak teoretické, 
tak i praktické zkušenosti týkající se 
tohoto oboru. Někteří z nich přímo 
pracují ve  speciálním školství, a  je 

tedy možné se na ně obrátit s pros-
bou o  radu v  konkrétních situacích 
z pozice pedagogického či sociálního 
pracovníka.“

Právě přesah do  praktické sfé-
ry je velmi důležitý, Lucie se své-
mu oboru chce naplno věnovat 
i  po  skončení univerzitních studií. 
„Studium speciální pedagogiky jsem 
si zvolila v  době, kdy jsem zača-
la pracovat jako asistent pedagoga 
s žáky s PAS a zrakovým postižením. 
V současnosti se věnuji problemati-
ce PAS v rámci organizace Adventor, 
kde mi vytvořili takové pracovní pod-
mínky, které mi umožňují spolupo-
dílet se na většině činností organiza-
ce,“ uzavírá studentka.

Služby Akademického poraden-
ského centra jsou určeny nejen stu-
dentům UJAK, ale i  uchazečům se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Nejčastěji řešenými problémy jsou 
úprava podmínek výuky a uzpůsobe-
ní podmínek vykonání zkoušek, dále 
také zajištění individuálního studijní-
ho plánu, individuálního psycholo-
gického poradenství a  kariérového 
poradenství. V  rámci činnosti cent-
ra probíhají také odborné vzdělávací 
akce nejen pro studenty se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. 

Redakce

Tlumočení 
do znakové řeči i osobní 
asistence

Speciální pedagogika byla prakticky od počátku pilířovým 
oborem Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Není 
tedy divu, že univerzita se snaží vytvořit optimální podmínky 
i lidem se speciálními vzdělávacími potřebami – právě pro 
ně na škole funguje akademické centrum podpory studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami, které pomáhá 
studentům se zdravotním postižením a zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním. 

To je Akademické 
poradenské centrum UJAK
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vydavatelství

PRO STUDENTY 
I ODBORNOU VEŘEJNOST
„Naše studijní a  odborné publikace 
standardně prostupují jednotlivými 
studijními obory univerzity, ale vydá-
váme také tituly, které jsou svým 
obsahem a  zpracováním atypické 
a  nacházejí své zájemce u  odbor-
né veřejnosti,“ říká vedoucí vydava-
telství PhDr.  Libor Dolejší. Činnost 
vydavatelství je tak v  přímém sou-
ladu s  posláním vzdělávací, vědec-
ko-výzkumné a  další tvůrčí činnosti 
univerzity. 

A co všechno vlastně obnáší čin-
nost univerzitního vydavatelství? 
„Podle návrhu ediční rady a vedou-
cích pracovníků kateder připravu-
jeme ediční plán, jednáme s autory 
studijních textů a  řešíme autorské 
smlouvy a  práva; zajišťujeme vydá-
vání odborných publikací, studij-
ních textů, monografi í, vědeckých 
sborníků, neperiodických časopisů, 
informačních a propagačních mate-
riálů a  dalších tiskovin; zprostřed-
kováváme a  publikujeme výsled-
ky vědecko-výzkumné činnosti 
univerzity. Samozřejmě požadujeme 

od autorských týmů kvalitu a odbor-
nou úroveň studijních publika-
cí, která je následně garantována 
zkušenými recenzenty, tj. docenty 
a profesory v daném oboru,“ upřes-
ňuje doktor Dolejší. 

Univerzita navíc podporuje začí-
nající vědecko-pedagogické pracov-
níky univerzity a publikuje jejich prv-
ní odborné práce. Vydavatelství tak 
v  tomto smyslu poskytuje konzul-
tační a  poradenské služby v  oblas-
ti tvorby a  vydávání odborných 
publikací, garantuje agendu systé-
mu ISBN související s  přidělováním 
mezinárodního číselného kódu a pro 
studující či veřejnost zajišťuje aktuál-
ní dostupnost studijních a  odbor-
ných publikací v univerzitní prodejně 
vydavatelství i  v  české a  slovenské 
prodejní síti specializovaných knih-
kupectví zaměřených na  tento typ 
publikací.

ODBORNÝ ČASOPIS 
S MEZINÁRODNÍ REDAKCÍ
Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha také od  roku 2009 pravi-
delně vydává odborný časopis 

Andragogická revue. Revue je konci-
pována jako česko-slovenský odbor-
ný a  vědecký časopis zaměřený 
na teorii vzdělávání dospělých, roz-
voj lidských zdrojů, poradenství 
a  andragogiku. „Tento recenzova-
ný časopis vychází dvakrát ročně 
a  publikuje teoretické, přehledo-
vé a  empirické studie. Zaměřuje 
se na  oblast aplikace moderních 
metod a  forem učení a  vzdělává-
ní dospělých, vzdělávání ve fi rmách 
a  nové trendy v  oboru jak v  ČR, 
tak ve  světě. Pravidelně informu-
je o  nových publikacích, konferen-
cích a  dalších aktivitách souvisejí-
cích s  rozvojem andragogické vědy 
a vzděláváním dospělých,“ vysvětlu-
je doktor Dolejší.

Jednou ročně vychází mono-
tematické číslo, například v  loň-
ském roce zaměřené na  aktivizaci 
a  edukaci seniorů. Časopis je zařa-
zen do  Seznamu recenzovaných 
neimpaktovaných periodik vydá-
vaných v  České republice, který 
schválila Vláda ČR. Šéfredaktorem 
je doc.  Jaroslav Veteška, ředitel 
Ústavu andragogických studií UJAK. 

Vydavatelství UJAK

slaví 15. výročí

Vydavatelství Univerzity 
Jana Amose Komenského 
Praha slaví v letošním roce 
15 let své vydavatelské 
činnosti zaměřené 
jednotlivými tematickými 
oblastmi nejen na studenty 
univerzity, ale i na širší 
odbornou veřejnost. 
Za dobu svého působení 
představilo veřejnosti 
bezmála 250 titulů.
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Redakční rada je sestavena z předních odborníků z obo-
ru z ČR, Slovenska a Polska.

KNIHOVNA UJAK – ODBORNÉ TITULY 
I PROFESIONÁLNÍ DATABÁZE
S  odbornými aktivitami univerzitního vydavatelství 
úzce souvisí i  činnost knihovny, která poskytuje kom-
pletní servis pro studenty UJAK. Knihovna byla založe-
na v roce 2001, tvoří profesionální informační a odbor-
né zázemí pro všechny studijní obory UJAK a poskytuje 
komplexní a kvalitní knihovní služby garantované mla-
dým, perspektivním týmem zkušených pracovníků. 
Knihovní fond obsahuje téměř 19 tisíc svazků a pokrývá 
všechny studijní programy a vědecko-výzkumné zamě-
ření univerzity. „Čtenáři v knihovně naleznou publikace 
a časopisy z oblasti pedagogiky, psychologie, andrago-
giky, speciální pedagogiky, mediální komunikace, prá-
va, managementu, sociologie, politologie, cestovního 
ruchu a dalších společenskovědně zaměřených oborů,“ 
popisuje doktor Dolejší.

Kromě tištěných dokumentů knihovna zpřístupňu-
je také elektronické informační zdroje. Studenti mohou 
využívat špičkovou multioborovou článkovou databá-
zi ProQuest nebo jednu z největších citačních databá-
zí na světě Web of Science. K dispozici je také profesi-
onální databáze legislativních dokumentů a  judikatur 
České republiky a EU Codexis. Samozřejmostí je počí-
tačové zázemí s připojením k  internetu a univerzitní 
wi-fi . Na začátku letošního roku knihovna UJAK přešla 
na  knihovní systém Verbis a moderní online katalog 
Portaro. „Nový online katalog odpovídá současným 
trendům a  standardům v  oblasti informačních tech-
nologií a poskytuje uživatelům široké možnosti využí-
vání knihovních a  informačních služeb,“ uzavírá dok-
tor Dolejší. 

Jan Červenka

Vydavatelství 
UJAK nabízí:

Velmi zajímavou publikací, kte-
rá vyšla ve vydavatelství Univerzity 
J. A. Komenského, je odborný 
výkladový slovník doc. RNDr. Jitky 
Machové, CSc., BIOMEDICÍNSKÁ 
TERMINOLOGIE PRO SPECIÁLNÍ 
PEDAGOGY, který vyplňuje závažnou 
mezeru v nabídce odborné termino-
logické a slovníkové literatury. 
Slovník obsahuje nejen abecedně 
seřazené odborné termíny z biologie 
člověka a medicínských oborů spolu-
pracujících s jednotlivými pediemi, ale 

připojuje k nim i stručný výklad jejich významu 
a ostatní souvislosti.

Aktuální novinku vydavatelství 
představuje publikace EVROPSKÁ 
VEŘEJNÁ SPRÁVA, kterou zpracoval 
mladý kolektiv autorů (JUDr. Zdeněk 
Fiala, Ph.D., JUDr. Aleš Zpěvák, 
Ph.D., JUDr. Tereza Jonáková, 
JUDr. Vladimír Novotný) specializu-
jící se zejména na oblast správní-
ho práva. Zvláště studentům, ale 
i široké veřejnosti je tak předkládána 
na 550 stranách studijní a odborná 
publikace, jejímž podnětem k vydání 
byla zejména potřeba pedagogická, 
kdy záměrem autorského kolektivu 
bylo připravit studijní publikaci, která 
by svým obsahem i terminologií poskytovala teoretický základ 
předmětu a zároveň napomohla studentům při jejich studiu.

Publikace MARKETING s podti-
tulem Přístup k marketingo-
vému řízení autorky Ing. Lucie 
Paulovčákové, Ph.D., nabízí 
vstup do problematiky marke-
tingu, ukazuje jeho provázanost 
s managementem v organizaci 
a význam marketingového výzku-
mu. Marketing je v publikaci roze-
bírán z taktického i strategického 
hlediska, obsahuje moderní a ak-
tuální poznatky včetně řady příkladů 
a užitečných kontrolních seznamů.

Více o široké nabídce titulů 
vydavatelství UJAK zjistíte na 

www.vydavatelstvi.ujak.cz
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rozhovor

Pane profesore, ve  vaší tvorbě se 
spolu s vaším nevšedním talentem 
odráží i  vliv génia fi lmové poetiky 
profesora Karla Kachyni, u  něhož 
jste na  FAMU studoval fi lmovou 
režii dokumentárního a  hraného 
fi lmu.
Karel Kachyňa byl mimořádně 
schopný režisér. Kdyby nežil v  Čes-
koslovensku, ale v  Americe, určitě 
by byl srovnáván s  těmi, kteří pra-
videlně dostávají Oscary. Ostatně 
v ročníku jsem byl například se slav-
nou polskou režisérkou Agnieszkou 
Holland, která získala za  jeden ze 

svých fi lmů nominaci na Oscara a fi l-
my točí nejen v Evropě, ale i v USA. 
V Česku natočila „Hořící keř“. V době 
studií jsme se hodně přátelili a  já ji 
v Polsku často navštěvoval. Zejména 
o  prázdninách, kdy jsme trávili čas 
na  Mazurských jezerech. Od  roku 
1971 jsem pracoval ve  Filmovém 
studiu Barrandov jako scénárista. 
V roce 1973 pak napsal scénář celo-
večerního povídkového fi lmu „Motiv 
pro vraždu“ a na Barrandově mi byla 
poprvé svěřena režie jedné z  těch 
povídek. První věc jsem ale natáčel 
v  televizi, adaptaci Dostojevského 

novely „Věčný manžel“. Pak jsem stří-
davě točil v televizi a na Barrandově. 
Z  těch nejslavnějších barrandov-
ských fi lmů to zřejmě byly „Zánik 
samoty Berhof“, „Skalpel, prosím“ 
a  další. Celkem jsem ke  dnešku 
natočil patnáct celovečerních fi l-
mů. Po  revoluci v  roce 2005 to byli 
„Sametoví vrazi“ na motivy kriminál-
ního příběhu, který měl své kořeny 
v počátku devadesátých let.

Co vaše pedagogická činnost?
V roce 1989 si mne pozval profesor 
Kališ. Bylo mi nabízeno místo asis-
tenta na  katedře režie na  FAMU, 
avšak bylo tam takové složení peda-
gogů, že jsem nikomu z nich nechtěl 
asistovat. Pravidelným vyučujícím 
jsem se stal až po roce 1990, kdy si 
mne vyžádal třetí ročník FAMU jako 

Zprostředkovávám 
kontakt 
s aktuální praxí
Profesor Jiří Svoboda právě dokončuje svůj patnáctý celove-
černí fi lm. Jeho snímky pro mne vždy měly velmi silný náboj. 
Rád jsem proto využil příležitosti se s ním začátkem letošní-
ho února potkat a udělat rozhovor.
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rozhovor

Profesor Jiří Svoboda se narodil 5. května 
1945 v  Kladně. Po  základní škole nastoupil 
na  Střední průmyslovou školu strojní – obor 
strojírenské technologie. Maturoval v  roce 
1963. V témže roce byl přijat na divadelní režii 
na DAMU. Coby spoluautor dopisu poukazu-
jícího na nedostatek svobody tisku, informací 
a umělecké tvorby byl na  základě vyšetřová-
ní StB a prokurátorského řízení z  rozhodnutí 
disciplinární komise DAMU vyloučen ze studia 
na  všech vysokých školách v  Československé 
republice. Poté pracoval v  ČSAD Kladno 
a  u Okresní správy spojů jako řidič, v  letech 
1964–1966 jako skladník OPBH. V roce 1966 byl přijat na FAMU na obor fi lmo-
vé a  televizní režie k prof. Karlu Kachyňovi a doc.  Janu Matějovskému. Studium 
ukončil v roce 1971. Od listopadu 1971 byl zaměstnán na termínovanou smlouvu 
jako scénárista ve Filmovém studiu Barrandov. V roce 1975 byl přeřazen mezi jeho 
režiséry. Od roku 1973 natočil 15 celovečerních hraných fi lmů a více než pětadva-
cet televizních fi lmů a inscenací. Na IV. sjezdu Svazu českých dramatických umělců 
v roce 1987 byl zvolen předsedou Filmové sekce. V červnu 1990 se stal poslancem 
Federálního shromáždění ČSFR a  v parlamentních volbách 1992 jím byl zvolen 
opět. Funkci člena předsednictva Federálního shromáždění vykonával do zániku 
Československé federativní republiky. V červnu 1993 rezignoval na všechny politické 
funkce a členství. Je členem Evropské fi lmové akademie (EFA), Společnosti Franze 
Kafky a České fi lmové a televizní akademie (ČFTA).

Profesionální pedagogickou činnost zahájil v roce 1988, kdy byl katedrou kamery 
Filmové a  televizní fakulty AMU pozván k cyklu přednášek na  téma „Spolupráce 
kameramana a  režiséra“. Od  jara 1989 byl externím asistentem katedry režie. 
Od  školního roku 1989/1990 na FAMU přednášel teorii režie z hlediska obecné 
sémiologie a  teorie informací. V  lednu 1990 se na žádost studentů stal hlavním 
pedagogem třetího ročníku oboru režie, který následně přivedl k absolutoriu (Žordi 
Niubo, Ivo Trajkov, David Sís aj.). Na  jaře 1990 byl zvolen členem Akademického 
senátu AMU. Na základě habilitačního řízení byl 27. června 1994 rektorem AMU 
jmenován docentem pro obor fi lmové a televizní režie. V roce 1998 byl opět zvolen 
členem Akademického senátu AMU a v září 1999 jmenován vedoucím kabinetu 
Multimediální tvorby při katedře režie FAMU. V roce 2000 jej prezident Václav Havel 
na návrh Umělecké rady AMU jmenoval profesorem pro obor fi lmové, televizní 
a fotografi cké umění a nová média – režie. Své působení na FAMU ukončil v břez-
nu 2003. V letech 2000 až 2004 působil jako profesor a garant oboru na Fakultě 
dramatických umění Akademie múzických umění v Banské Bystrici. Od roku 2006 
působí na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha a souběžně s  tím od roku 
2011 i na Vysoké škole fi nanční a správní.

svého hlavního pedagoga. V  polo-
vině devadesátých let jsem se habi-
litoval docentem a  v  roce 2000 mě 
na návrh Vědecké a umělecké rady 
AMU prezident Václav Havel jmeno-
val profesorem. Na FAMU jsem učil 
do roku 2004. Pak jsem čtyři roky učil 
v Banské Bystrici na Fakultě drama-
tických umění Akademie múzických 
umění režiséry a herce. Spolupráce 
to byla oboustranně zajímavá. 
Byli jsme v  intenzivním kontaktu. 
Studenti oceňovali, že mohou vstu-
povat do základů fi lmové a televizní 
režie. Měl jsem tam kameru a natá-
čel jejich jednotlivé kreace a pak jim 
je se svým komentářem pouštěl. 

V  roce 2006 mi bylo nabídnuto 
vyučovat na Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha. Zpočátku jsem 
přednášel hlavně dějiny médií. 
Ohromně zajímavé téma! Jak se 
tato oblast vyvíjí od dob kromaňon-
ců, spolu s  tím, jak si lidé postup-
ně osvojovali záznam hierogly-
fů, klínového písma až po  latinku 
v  Římě. Najednou si nemuseli 
všechno pamatovat, protože exis-
toval záznam – uvolnily se mozko-
vé kapacity pro invenční činnost. 
Vynálezem knihtisku se pak otevřel 
prostor pro šíření množství iden-
tických kopií. Tím se otevírá cesta 
k  emancipaci jedince od  závislos-
ti na církvi a solitérních rukopisech 
šlechtických domů. Sto let po  Janu 
Husovi se objevuje na  historické 
scéně Martin Luther a díky knihtis-
ku šíří své názory napříč Evropou. 
Emancipace člověka a  dominance 

prof. MgA. Jiří Svoboda

individuálního svědomí otevřela 
široký prostor pro nástup průmys-
lové revoluce. Na  přednášky dějin 
médií jsem se systematicky připra-
voval. Bez toho to nejde, protože 
pokud studentům vyprávíte něco, 
co je plytké, obecně známé či neza-
jímavé, jejich pozornost ochab-
ne – a  přednášející to rychle pocí-
tí. Na  pražské FAMU i  slovenské 
AMU jsem byl výukou blízko svému 

oboru, takže se mi přednášelo s jis-
tou samozřejmostí. Své pedago-
gické činnosti jsem pak vděčný 
i  za  to, že jsem neměl kdy dušev-
ně stárnout, protože mne výuka 
nutí neustále si opatřovat a sezna-
movat se s  nejnovějšími poznatky 
a  odbornou literaturou nahlížejí-
cí na  můj obor z  různých stránek. 
Systematicky si doplňovat znalosti 
a režijní dovednosti.

V posledních 
letech řadu 
absolventů 
Univerzity 
Jana Amose 
Komenského 
Praha 
potkávám 
i v České 
televizi.
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rozhovor

Pane profesore, dnes už to dávno 
není trilogie, ba ani pentalogie…
Ano, teď jsem dokončil šestý díl, kte-
rý jsme nazvali „Jak básníci čekají 
na  zázrak“. Je natočeno, sestříháno, 
dodělám hudbu a  ruchové operace 
a 12. dubna 2016 bude premiéra. 

Ve všech dílech „Básníků“ se odráží 
dobový stav společnosti. Co je pře-
vládající charakteristikou české 
mentality?
Nejsem Čech, jsem Slovák. Má men-
talita je možná víc slovenská než čes-
ká. Nevím, jaká je mentalita české-
ho národa. Znám plno vynikajících 
lidí a  nikdy mne nezajímalo, jestli 
jsou Češi, nebo Slováci. Teprve podle 
jazyka jsem poznal, jestli je to Slovák, 
nebo Němec. Zajímalo mě, jaký to 
je člověk charakterově. Poznal jsem 
výborné lidi jak v  českém národě, 
tak ve  slovenském, a  plno blbců 
na  obou stranách taky. Nikdy jsem 
o  tom neuvažoval jako o  národu 
obecně. Já vím, že se říká, že Němci 
mají takovou mentalitu, Angličané 
takovou… Pro mě platí, jací kon-
krétní to jsou lidé. V životě jsem měl 
hodně štěstí, že jsem narazil na cha-
rakterově kvalitní lidi, ale kolikrát 
i  na  takové, kteří mi ublížili, kteří 
charakterní moc nebyli. Prožil jsem 
životní trauma tím, že jsem byl coby 
židovské dítě v koncentračním tábo-
ře. Proto mám ve svém podvědomí 
na  německý národ možná trošku 
jiný názor, než mají lidé, kteří něco 
takového neprožili. Přesto když jsem 
se v roce 1968 pokusil emigrovat, tak 
to bylo Německo, kde jsem zakot-
vil. To z  toho důvodu, že jsem mlu-
vil německy, a ne anglicky. Jinak bych 
spíš jel do Británie nebo do Ameriky. 
V  Německu jsem vydržel jen půl 
roku, protože tam na  můj vkus 
a  životní trauma bylo moc Němců. 
Kam jsem se podíval, samej Němec! 
Tak jsem se pokusil odjet do Izraele, 
kam mne lákali. Tam zase bylo moc 
Židů… Takže jsem se pokorně vrátil. 
Nepůjdu nikam. Zůstanu tady.

Nezačít rozhovor s proslulým 
fi lmovým režisérem a scéná-
ristou profesorem Dušanem 
Kleinem „Básníky“, to snad 
ani nejde. 

Nyní učíte na  Univerzitě Jana 
Amose Komenského Praha...

V zimním semestru především 
fi lmovou tvorbu. V  letním televiz-
ní tvorbu a  televizní dramatur-
gii. Pohybuji se přitom na  jisté 
půdě. I  když – v  dnešní době už 
nelze říci, že by existovala nějaká 
výrazná specifi cká televizní dra-
maturgie (s  výjimkou nekoneč-
ných seriálů). Filmová a  televiz-
ní dramaturgie splývají a do  jisté 
míry i  tvorba. Studentům přib-
ližuji nejen holou teorii – začínají-
cí u Aristotela, přes klasicistní epo-
chu k Shakespearovi, romantismu 
atd. –, vykládám jim i  technolo-
gické principy jednotlivých médií. 
Vzhledem k  tomu, že doteď záro-
veň pracuji jako fi lmový a  tele-
vizní režisér, mám poměrně čer-
stvé informace, pokud jde o  IT 
technologie, jež se v  současné 
době ve  světě čím dál víc uplat-
ňují. Studentům tak zprostředko-
vávám kontakt s  aktuální praxí. 
Není to, jako když režisér odejde 
do  výslužby a  už jen vzpomíná 
na  to, jak to bývalo, když se fi lm 
zakládal do  kamery. (Mohu říci, 
že fi lm do  kamery se zakládá už 
jenom v  USA, kde si to mohou 
rozpočtově dovolit, u  nás už se 
všechno snímá digitálně a  také 
celá postprodukce je digitální.) 
Takže jsem s to studentům objas-
nit principy někdejší i  současné 
praxe. 

Na  Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha jsem velice 
rád, protože tam mezi pedago-
gy vládne přátelská dělná atmo-
sféra. Vedení univerzity, ať už je 
to pan rektor Chaloupka, nebo 
paní prorektorka Dolejší, je vstříc-
né k různým návrhům, s nimiž člo-
věk přichází. V mém případě i díky 

tomu, že Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha má své vlast-
ní, slušně vybavené televizní stu-
dio. V  posledních letech v  něm 
univerzitním posluchačům umož-
ňujeme vykonávat praxi. Studenti 
se zde přesvědčují, jak lze praco-
vat se třemi kamerami, s digitální 
střižnou, s  ozvučením, a  mohou 
si tu natočit i  nějaký, třeba pat-
náctiminutový snímek. Ve  stu-
diu probíhají kurzy, které vedou 
jednotliví pedagogové. Já tento 
program spolu s  prof.  Kleinem 
zastřešuji. Jsem informován, co 
se studenty pedagogové při-
pravují, a  pak s  nimi diskutu-
ji o  výsledcích. Samozřejmě že 
naším cílem je předvádět výsled-
ky studentské práce na  přehlíd-
kách, ať už v Uherském Hradišti, 
nebo ve  Zlíně, pořádaných tam-
ními umělecky zaměřenými ško-
lami. Současně máme uzavřenu 
smlouvu s  vedením České televi-
ze – s  panem ředitelem Petrem 
Dvořákem. Na  kanálu Art má 
Česká televize jednou měsíčně 
vyhrazen čas pro studentské fi l-
my, takže se tam snažíme umís-
tit i naši tvorbu v konkurenci škol, 
které jsou ryze fi lmové. Univerzita 
Jana Amose Komenského Praha 
nemá fi lmovou a televizní fakultu. 
Filmová a  televizní tvorba je zde 
přidanou hodnotou k  teorii, pro-
tože většina z  našich posluchačů 
po  absolvování pracuje v marke-
tingu, v reklamě, jako PR manaže-
ři a ve spoustě dalších oblastí než 
jen v televizi. Musím však konsta-
tovat, že v posledních letech řadu 
absolventů Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha potkávám 
i v České televizi. 

Jaromír Kainc
www.svobodajiri.euweb.cz
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rozhovor

Těžko může někdo 
učit režii 
hraného filmu, 
když za sebou nemá ani jeden 
hraný film

Je Česko dobrým místem pro život?
To podle jakého kódu to člověk roze-
bírá. Jsem tu spokojený, protože 
tu vyrostly moje děti, zabydlely se, 
našly svá povolání. Takže si říkám: 
mohlo být hůř. Jsem totiž konstruk-
tivní pesimista. Často nadávám, ale 
v  skrytu duše jsem spokojený. No, 
mohlo by být líp.

Kromě toho že jste natočil řadu 
děl, včetně pro pojišťováky a nabí-
zeče všeho možného i   nemožného 

malebně didaktického fi lmu na mo-
tivy Hrabalovy novely „Andělské 
oči“, předáváte své postřehy 
a  poznatky i  jinak než „jen“ pro-
střednictvím svých fi lmů a  televiz-
ních seriálů. Jste totiž nejen úspěš-
ným režisérem a  scénáristou, ale 
i univerzitním profesorem.
Po  roce 1989 mne oslovila FAMU 
(jíž jsem absolventem), jestli bych 
nechtěl převzít ročník, protože 

mnozí pedagogové byli 
zásluhou studentů odejiti. 

Nabídku jsem přijal. Pak jsem 
se stal vedoucím katedry režie 
a udělal si profesuru, v čemž byla 
tehdejší FAMU výjimečná. Filmová 
akademie múzických umění měla 

během své existence asi sedm pro-
fesorů! Většina z nich už je po smrti. 
Pokud vím, už jsme jen tři. Já, pro-
fesor Svoboda a  profesor Němec. 
Pedagogickou činnost jsem dělal se 
vší pokorou a  zodpovědností. Pak 
ale byly volby děkana, a  vyhrál je 
člověk, kterého jsem si nevážil. Ten 
na FAMU začal dělat veliké „přeme-
ty“ nové koncepce (já jim říkal anti-
koncepce). Tak jsem z FAMU odešel 
a  se mnou téměř všichni pedago-
gové. Přišli noví. No ale těžko může 
někdo učit režii hraného fi lmu, když 
za  sebou nemá ani jeden  hraný 

fi lm. Pak jsem dostal nabídku od 
pana rektora Chaloupky, abych 
šel učit na  Univerzitu Jana Amose 
Komenského Praha, a  na  této uni-
verzitě učím (s  přestávkami, kdy 
jsem točil fi lmy) už asi desátý rok.

Co učíte?
Jen to, co umím. Učení mě baví. 
Diskuse s  mladými lidmi mi veli-
ce vyhovuje. Já zkouším je, oni 

zkoušejí mě. Když jsem kdysi při-
šel na  FAMU, řekl mi režisér Karel 
Kachyňa: „Nikdy jsem se tolik neza-
býval sám sebou, jako když jsem 
začal učit. Najednou jsem si říkal: 
Co jim můžu říct, proboha? Já sám 
nevím, jak točím.“ O to víc jsem teď 
musel přemýšlet i  já. Studenti vás 
přinutí přemýšlet o  vlastní prá-
ci. Proč to dělám, jak to dělám… 
Tím mi pomáhají si uvědomit, když 
něco dělám špatně. Takže učení je 
pro mne spíš zábavou a  zpětnou 
vazbou než prací. Překvapilo mne, 
když jsem byl vyzván jedním nakla-
datelstvím, abych o  sobě napsal 
knížku. Vůbec jsem se na  to necí-
til, ale když jsem začal uvažovat, 
co bych psal, začalo mne to bavit. 
Knihu mi vydali a  na  jejím kon-
ci uvedli všechny tituly, které jsem 
kdy natočil. Byl jsem vyjevený, kolik 
jsem toho ve svém životě „zpackal“. 
Je toho neuvěřitelné množství – 
přes sto padesát titulů. To nepočí-
tám seriály, které měly šestnáct či 
šestadvacet dílů. V  tom množství 
pochopitelně jsou fi lmy, za něž se 
nestydím, ale i takové, u nichž bych 
byl raději, aby nebyly. Režisér je 
jako tatínek. Jedno dítě zlobí, dru-
hé je hodné… Všechny jsou to ale 
moje děti. Všechny mám rád. I když 
trochu víc „Básníky“, fi lmy „Dobří 
holubi se vracejí“, „Vážení přátelé, 
ano“ nebo již zmiňované „Andělské 
oči“. Je tam pár titulů, za  které se 
nestydím a které jsou dokladem, že 
tady nejsem zbytečně. 

Jaromír Kainc

Studenti vás přinutí přemýšlet 
o vlastní práci. Proč to dělám, jak to 
dělám… Tím mi pomáhají si uvědomit, 
když něco dělám špatně.

Těž

kdy
hra

Nab
se sta
a udě
tehdej
akadem

během 
fesorů! V
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právo v podnikání

První den roku 2014 vstoupí do dějin 
práva jako revoluční rok. Slovo 
„revoluce“ rozhodně není přehna-
né. Nabyl totiž účinnosti nový občan-
ský zákoník, na  jehož přípravě se 
s  větší či menší intenzitou pracova-
lo posledních 20 let. Jeho účinnos-
tí skončil občanský zákoník z  roku 
1964, který, třebaže prošel po  roce 
1989 změnami, zůstal do  znač-
né míry odrazem doby, v  níž vzni-
kl. Revolučnost nového předpisu 
se projevuje nejen novou, respek-
tive znovuobnovenou terminolo-
gií (za vše uveďme například pojem 
svéprávnost, který nahradil pojem 
způsobilost k  právním úkonům) 
či obnovením právní zásady, že 
stavba je součástí pozemku (tedy 

zjednodušeně, vlastník pozemku je 
zpravidla i  vlastníkem domu, který 
je na něm postaven), ale především 
celkovým pojetím nového občanské-
ho zákoníku jako základního kode-
xu soukromého práva, který zde 
není proto, aby se jeho prostřednic-
tvím řídila společnost, ale proto, aby 
každému umožnil svobodné utváře-
ní soukromého života.

Snad žádný vyučující občanského 
práva si při výkladu nového občan-
ského zákoníku, konkrétně při výkladu 
ustanovení o věcech, neodpustí otázku 
do pléna, zda je zvíře (rozumějme živé 
zvíře) věcí. Ani při mých seminářích 
na Univerzitě Jana Amose Komenského 
Praha tomu není jinak. Otázka zpravi-
dla následuje poté, co je věc v právním 

smyslu defi nována jako vše, co je roz-
dílné od  osoby a  slouží potřebě lidí. 
Ve světle této defi nice obvykle odpoví-
dají ti, kteří si představí tažného koně 
coby nezastupitelného pomocníka při 
těžbě dřeva na nedostupných místech, 
kladně; ti, již si představí psího mazlíč-
ka ležícího doma na  gauči a  rozněžní 
se nad citovým vztahem k němu, jsou 
na pochybách; a konečně ti, kteří jsou 
znalí problematiky, například z  dosle-
chu či pod vlivem edukačního procesu 
médií, odpovídají nejisté ne. 

FRETKU SI KOUPÍTE, ALE 
VĚCÍ NENÍ
Třebaže posledně jmenovaná sku-
pina odpovídá správně, tedy že živé 
zvíře není věc, znejistí při doplňující 

Nový občanský zákoník 

mění i pohled 
na zvířata
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otázce, jak je možné, že si svou fret-
ku koupili ve  „zverimexu“ za pět set 
korun, když tedy fretka není věc. 
Přitom podle nového občanského 
zákoníku jsou předmětem občan-
skoprávních práv a povinností zejmé-
na věci (ale nejen ty).

Odpověď na obě položené otáz-
ky nám dává nový občanský záko-
ník. Ten se odchýlil od  představ 
občanského zákoníku z  roku 1964 
a  vycházeje z myšlenky, že živé zví-
ře má zvláštní význam a hodnotu již 
jako smysly nadaný živý tvor, stano-
vuje, že živé zvíře (a  zdůrazňujeme 
slovo „živé“, neboť v případě mrtvé-
ho to neplatí) není věcí a ustanove-
ní o  věcech se na  živé zvíře použi-
jí obdobně jen v rozsahu, ve kterém 
to neodporuje jeho povaze. První 
část, tedy živé zvíře není věc, je jas-
ná. Druhá část uvedené defi nice už 
dává prostor interpretaci, a  tedy 
i  „nezastupitelné“ práci právní-
ků, protože ustanovení o věcech se 
na zvířata nepoužijí zcela, respektive 
v plném rozsahu (to bychom ostat-
ně nemuseli říkat, že nejsou věc-
mi), ale „obdobně“ a  jen v  rozsahu, 
ve kterém to neodporuje jeho pova-
ze, rozumějme povaze smysly nada-
ného živého tvora, jenž má pro nás 
zvláštní význam a  hodnotu. Krása 
práva. Nechceme se pouštět do dal-
ších „právních traktací“ o  tom, zda 
je zvíře věcí hmotnou, či nehmot-
nou, nemovitou, či movitou, nedej 
bože odpovídat na  otázku, zda je 
zvíře věcí zuživatelnou (zjednoduše-
ně řečeno spotřebovatelnou). Bdělý 
čtenář si odpoví sám. 

Shodneme se tedy na  tom, že 
na  zvíře budeme aplikovat majetko-
vá práva, která upravuje občanský 
zákoník, samozřejmě s  omezením 
uvedeným výše. Typickým absolut-
ním majetkovým právem, tedy prá-
vem, které působí vůči všem, je právo 
vlastnické. Každý vlastník má právo 
věc držet, užívat a  požívat její plo-
dy a  užitky a  s  věcí nakládat, v  pří-
padě nakládání i  třeba věc zničit. 
V  posledně zmiňované části obsa-
hu vlastnického práva se nám zrca-
dlí právě význam obdobného použití 
ustanovení o věcech, respektive roz-
por s  povahou živého tvora. Opět 
nalezneme shodu v  tom, že si zví-
ře (v  rovině relativních majetkových 
práv) můžeme koupit, darovat jej, jis-
té drobné pochybnosti v konkrétních 
případech mohou vyvstat například 
u nájmu zvíře, u zničení zvířete již ony 
pochybnosti budou zásadnější.

Nový občanský zákoník je na práv-
ní úpravu zvířat relativně bohatý – roz-
lišuje domácí a  divoká zvířata, cho-
vaná, zkrocená, zajatá či opuštěná. 
Upravuje zvířata chovaná v zoologické 
zahradě, a dokonce i rybu v rybníku.

ROJ VČEL MŮŽETE STÍHAT 
K HRANICI ÚLU
Zvláštní ustanovení se pak věnu-
je i roji včel, nový občanský zákoník 
totiž pamatuje i na situaci, kdy vám 
zvíře uteče na  sousedův (případně 
jiný) pozemek. Jako vlastník toho-
to zvířete máte právo, aby vám jej 
vlastník pozemku, kam zvíře utek-
lo, vydal. Dokonce své zvíře na tom-
to jiném pozemku můžete i  stíhat, 

přičemž nový občanský zákoník 
v této souvislosti výslovně zmiňuje, 
že i svůj roj včel můžete takto pro-
následovat (i  když samotná reali-
zace stíhání roje včel může působit 
komicky). Doporučujeme ale spíše 
požádat souseda, aby roj včel vydal. 
„Vletí-li však roj včel do  cizího obsa-
zeného (!) úlu, nabývá vlastník úlu 
vlastnické právo k roji, aniž je povinen 
k náhradě.“ Je to logické – jak byste 
si ty své včely poznali? Každopádně 
význam tohoto ustanovení, mj. 
po  stránce „proč je toto v  občan-
ském zákoníku“, vede k  zamyšlení. 
A to nemluvě o kolegyni advokátce, 
která je patrně i  včelařkou, a  uve-
dené ustanovení odmítla s  tím, že 
roj včel by nikdy do  obsazeného 
úlu nevlétl. A basta. Tak se nad tím 
do příště zamysleme. 

Martin Kohout

JUDr.  Ing.  Martin Kohout, Ph.D., je 

vysokoškolský pedagog specializují-

cí se na občanské a obchodní právo, 

advokát, absolvent doktorského stu-

dia na PF UK v Praze, magisterského 

studia na FPR ZČU v Plzni a magis-

terského oboru evropská hospodář-

skosprávní studia na UJAK Praha.

JUDr. Ing. Martin 
Kohout, Ph.D.

právo v podnikání
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Život univerzity

K akademickým tradicím každé vyso-
ké školy náleží akademické hodno-
ty (například svoboda vědy a  výuky, 
intelektuální poctivost a  péče o  kul-
turu vědění), akademické obřady 
(imatrikulace a promoce), akademic-
ké symboly (například insignie školy) 
a řada dalších zvyků a projevů, které 
spoluvytvářejí vysokoškolské prostře-
dí a jedinečnou kulturu každé vysoké 
školy. Není třeba zdůrazňovat, ale 
přitom je třeba zmínit tu očividnou 
skutečnost, že těmi, kdo v prvé řadě 
utvářejí prostředí a  kulturu vysoké 
školy, jsou její studenti, učitelé a další 
pracovníci. Lidé školu vytvářejí, tradi-
ce ji dokreslují a profi lují. 

Z  toho by mělo být zřejmé, že 
každá vysoká škola, ať už tradiční 
a se staletou existencí, anebo mladá, 
nedávno založená, ať už veřejná či 
státní, anebo soukromá, je nositel-
kou akademických tradic. 

MLADÁ, A PŘECE 
NEJSTARŠÍ
Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha, naše UJAK, byla založena 

v roce 2001, patří tedy mezi „mladé“ 
vysokoškolské instituce, přinejmen-
ším z  perspektivy celkové historie 
českého vysokého školství, která 
se píše od  roku 1348, roku založení 
Univerzity Karlovy. Z  pohledu histo-
rie českého soukromého vysokého 
školství je však UJAK „tradiční“ školou, 
neboť první soukromé vysoké školy 
u nás vznikaly teprve od  roku 1999. 
A  z  hlediska historie soukromých 
univerzit je UJAK dokonce „nejstarší“ 
školou, neboť v roce 2006 získala jako 
první soukromá vysoká škola v České 
republice postavení univerzity. 

Pokud přijmeme toto relativizo-
vané hodnocení „stáří“ naší univer-
zity, není divu, že UJAK je nositelkou 
jak obecných akademických tradic, 
tak i svých specifi ckých akademických 
tradic, které jsou základem jedinečné-
ho institucionálního prostředí UJAK. 
O  zmíněných specifi ckých tradicích 
UJAK budu hovořit dále.

Začněme u  toho nejviditelnějšího. 
Studenti prvních ročníků jsou přijí-
máni do  akademické obce UJAK, což 
je rovnoprávné společenství místních 

studentů a učitelů, při slavnostním aka-
demickém obřadu – imatrikulaci. Jak už 
víme, imatrikulace je akademickou tra-
dicí vysoké školy obecně. Imatrikulace 
UJAK jsou zvláštní tím, že se tradičně 
konají na  místě, které je významným 
symbolem celé české vzdělanosti 
a duchovního života, totiž v Betlémské 
kapli na  pražském Starém Městě. 
Na  stejném místě se konají promoce 
absolventů UJAK, tedy opět akademický 
obřad, při němž absolvent slavnostně 
přijímá udělený vysokoškolský diplom.

Při výše zmíněných obřadech hrají 
významnou roli insignie UJAK – další 
součást akademických tradic naší ško-
ly. Insigniemi UJAK jsou rektorské žez-
lo a  řetězy akademických funkcionářů 
školy. Žezlo i  řetězy jsou zhotoveny 
z drahých kovů a jsou zdobeny perlami 
a polodrahokamy. Na  rektorské žezlo 
skládají svůj vstupní slib noví studen-
ti při imatrikulaci a  stejně tak na  něj 
skládají svůj absolventský slib úspěšní 
absolventi UJAK. Žezlo a řetězy nejsou 
pouhými cennými šperky, ale nesou 
i hlubší symbolický význam. Například 
křišťálová zeměkoule s  vyznačenými 

Akademické 
tradice 
a hodnoty 
jsou spolehlivým 
kompasem 
i v nejistých časech

Tradice je ustálený způsob 
chování či přesvědčení, který je 
zakotven v minulosti. Akademic-
kými tradicemi se pak rozumějí 
způsoby chování nebo soubory 
přesvědčení, které jsou historic-
ky spjaty s vysokoškolským pro-
středím. Může vás napadnout 
otázka: má vůbec smysl hovořit 
o „akademických tradicích“ 
v souvislosti s mladou vysokou 
školou, jako je třeba UJAK? 
Rád bych vás přesvědčil, že to 
smysl má, a současně ukázal, 
v čem spočívá.
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světadíly, jež je součástí rektorského 
žezla, symbolizuje univerzálnost hod-
noty vzdělání a duchovní „světlo“, které 
proponoval a šířil patron naší univerzi-
ty Jan Amos Komenský. 

VĚRNOST ODKAZU 
J. A. KOMENSKÉHO
Další akademickou tradicí UJAK je 
přímo doslovná věrnost odkazu 
Jana Amose Komenského v jeho úsilí 
o  pěstování vzdělanosti. Historicky 
prvními studijními obory UJAK totiž 
byly obory pedagogické (speciální 
pedagogika a vzdělávání dospělých), 
což v  kontextu rozvoje soukromé-
ho vysokého školství, zaměřeného 
zpočátku především na ekonomická 
studia, představovalo naprostý uni-
kát. Všechny další studijní obory, jež 
UJAK začala pěstovat, čerpají z peda-
gogické tradice, neboť všechny jsou 
zaměřeny na práci s  lidmi: komuni-
kaci, vzdělávání, rozvoj a  řízení lidí 
v nejrůznějších oblastech života.

Pedagogické obory představu-
jí dodnes zcela specifi cký pilíř stu-
dia na  UJAK. V  současnosti vedeme, 
jak je obecně známo, obtížný zápas 
s Akreditační komisí, která se z nám 
neznámých důvodů rozhodla rozvoj 
tohoto Komenského dědictví na UJAK 
zakázat. My se však naší akademické 
tradice pěstování pedagogických obo-
rů nehodláme vzdát. Na tomto příkla-
du můžeme vidět, že i „mladá“ vysoká 
škola občas musí bojovat o uchování 
svých akademických tradic. Aniž by-
chom se chtěli dopustit nevhodného 
srovnání, připomeňme, že poté, co se 
Univerzita Karlova přihlásila k  husit-
ství, byla v  roce 1417 potrestána 
papežským zákazem činnosti.

K akademickým tradicím UJAK 
patří také aktivní účast ve  veřejných 
záležitostech, zvláště v  těch, které se 
týkají celého systému vysokého škol-
ství. Dlouhodobá spolupráce UJAK 
na  tvorbě mnoha různých podob 
novel vysokoškolského zákona, včet-
ně té, která je v  současnosti projed-
návaná Parlamentem ČR, je jednou 
z  forem této účasti. Zdá se, že UJAK 
za  úsilí o  modernizaci našeho vyso-
koškolského systému platí svou cenu. 
Akreditační komise, která má být 
touto novelou rozpuštěna a  nahra-
zena profesionálním, transparent-
ním, zodpovědným a  zákonů dbalým 
orgánem, vede proti UJAK podivný 

boj připomínající primitivní záškod-
nickou válku s  cílem naši školu co 
nejvíce poškodit. Opět připomeňme 
(s omluvou za možná nevhodné srov-
nání) období, kdy Univerzita Karlova 
ztratila většinu svého majetku a dras-
ticky omezila svou činnost (v  husit-
ských válkách), kdy byla po své účasti 
v odboji proti katolickému panovníko-
vi a po porážce protestantských stavů 
předána jezuitům (1622), kdy byly její 
světské fakulty postaveny pod přímý 
dohled státu (1638) nebo kdy byla uni-
verzita císařským nařízením rozdělena 
na dvě, českou a německou (1882).

ŠÍŘIT VĚDĚNÍ VE PRO-
SPĚCH SPOLEČNOSTI
V  moderním vysokoškolském pro-
vozu, který je čím dál více formován 
zahraničními nebo, chcete-li, globál-
ními zkušenostmi se vzděláváním, 
se k  akademickým tradicím začíná 
též řadit takzvaná vize a mise vysoké 
školy. Jednoduše řečeno, jde o krédo 
a poslání instituce, které si každá vyso-
ká škola zvolí sama, ale pak se od ní 
očekává, že jim dlouhodobě dostojí. 

UJAK má jasně formulovanou vizi 
svého dalšího rozvoje a  plní poslání, 
které si dala do vínku. Jeho jádrem je 
rozhojňovat, uchovávat a  šířit vědění 
ve  prospěch společnosti, rozšiřovat 
možnosti přístupu k vysokoškolskému 
vzdělání, podporovat celoživotní učení, 
zachovávat a  uplatňovat akademické 
hodnoty, napomáhat rozvoji na národ-
ní i regionální úrovni, rozšiřovat a pro-
hlubovat mezinárodní spolupráci 
ve studiu a vědě a přispívat k vytváření 
novodobé tradice českého soukromé-
ho vysokého školství.

V  rámci svého poslání UJAK smě-
řuje k pevnému zakotvení jako huma-
nitně a  společenskovědně zaměřená 
soukromá univerzita náležející mezi 
nejvýznamnější soukromé vysoké ško-
ly v  České republice s  mezinárodním 
přesahem. Usiluje být univerzitou roz-
víjející jak prakticky orientované studij-
ní programy a obory, tak vyšší studia 
s významným podílem výzkumu a dal-
ších tvůrčích činností. Chce se v domá-
cím i mezinárodním prostředí prezen-
tovat jako dynamická vysokoškolská 
instituce reagující na  změny vnějšího 
prostředí, nové trendy ve  vzdělávání 
a  výzkumu, požadavky studentů, trhu 
práce a  dalších významných aktérů 
ovlivňujících činnosti vysokých škol. 

UJAK ve  všech svých činnostech 
zdůrazňuje trvání na  akademických 
hodnotách, ctění zákona za všech okol-
ností a obranu autonomie a práv vyso-
ké školy proti všem pokusům o  jejich 
narušení či popření.

PRŮVODCE BOUŘLIVÝMI 
ČASY

Na  historických i  současných pří-
kladech jsme viděli, že se univerzita 
může dostat do  nechtěného souboje 
s přesilou státní moci, že se může stát 
předmětem mocenských šachů a  že 
v  těchto situacích může dojít k  jejímu 
oslabení, částečnému porobení, nebo 
dokonce ke  hře o  její zánik. Motivy 
útoků na  autonomii vysoké školy, jak 
historie ukazuje, mohou být mocenské 
nebo náboženské, v dnešní době pak 
lze předpokládat i  motivy zcela sou-
časné. Stejně tak se ukazuje, že zámě-
ry zakladatele univerzity nemusejí být 
sdíleny všemi, kdo na osud školy uplat-
ňují svůj vliv, ač jsou duchem chudší. 

Lpění na  akademických tradicích 
a hodnotách však školu provede bouř-
livými časy a dá základ pro její obno-
vu, i  kdyby tomu vnější moc nepřála. 
Akademické tradice jsou průvodcem, 
kompasem každé vysoké školy ve svět-
le i  tmách institucionální historie. My 
na  UJAK to vnímáme a  snažíme se 
jednat podle toho. Pokud vás oslovuje 
náš přístup k  akademickým tradicím 
a  hodnotám, budeme rádi, když nás 
v našem úsilí podpoříte.  

Petr Kolář

Prorektorem UJAK je od roku 2006. 
Předtím byl náměstkem ministry-
ně školství pro vědu a vysoké školy, 
děkanem Filozofi cké fakulty Univerzity 
Karlovy, vedoucím oddělení logiky 
Filozofi ckého ústavu AV ČR, členem 
předsednictva Grantové agentury ČR 
a členem Akreditační komise.

Život univerzity

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. 
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Manažerská studia

PATOLOGICKÉ CHOVÁNÍ SE VŮBEC 
NEMUSÍ TÝKAT JEN NIŽŠÍCH PATER 
FIREMNÍ HIERARCHIE
„Svou první zkušenost s mobbingem jsem získala ve čty-
řiadvaceti letech. Byla jsem tou dobou již třetím rokem 
na  pozici supervizora a  měla jsem na  starost jeden 
z pěti týmů operátorů v oddělení. V týmu jsem měla cel-
kem osm lidí ve věku od jednadvaceti až po šedesát let 
a i přes věkové rozdíly jsme si všichni docela dobře rozu-
měli, byli jsme sehraní a spolupráce byla radost. Pokud 
šlo o ostatní supervizory, pak to na první pohled vypada-
lo, že i na této úrovni je spolupráce v pořádku a jak má 
být. Byla, ale jen do doby, než nastoupila nová vedou-
cí a  začala reorganizovat oddělení. Samozřejmě nikdo 
nemá rád zásahy do toho, na co je zvyklý, ale lhala bych, 
kdybych tvrdila, že změna na  oddělení nebyla potřeb-
ná. Jedna z  kolegyň, supervizorka (budu jí říkat třeba 
Petra), tyto změny snášela hůř než ostatní. A  to přede-
vším proto, že už to najednou nebyla ona, kdo nás tam 
do té doby ‚organizoval‘, jelikož předchozí vedoucí nestál 
za nic,“ popisuje v případové studii jedna z obětí mob-
bingu, říkejme jí třeba Lucie. 

POMLUVY A MANIPULACE
Zmíněná Petra začala novou vedoucí pomlouvat 
a zesměšňovat. A když se jí Lucie zastala, obrátila Petra 

své útoky i proti ní. Následovaly pomluvy a Petra mani-
pulovala s  lidmi tak dlouho, až se dřívější soudržnost 
týmu začala prakticky rozpadat. Pomluvy a další mani-
pulační snahy Lucii očernit i  před zraky podřízených 
nesly své ovoce, Petra navíc Lucii dělala celou řadu 
naschválů. Například přede všemi předstírala, že Lucii 
telefonuje, aby jí vyřídila, že se má dostavit na  pora-
du. Telefonát samozřejmě neproběhl, a  Lucii tak čekal 
postih – vždyť přece o poradě musela vědět, Petra jí evi-
dentně telefonovala. 

„Mobbing je řada znevažujících komunikativních akcí 
či jednání, jichž se dopouštějí spolupracovníci – jednot-
livec, ale častěji skupina několika kolegů – vůči určité-
mu člověku, a  to opakovaně a po delší dobu,“ vysvět-
luje PhDr. Pavel Beňo, který na Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha přednáší právě předmět mobbing 
a  bossing. Mimochodem, tato univerzita je jedinou 
v České republice, kde se problematice důkladně věnují 
formou samostatného předmětu.

Ačkoliv je termín mobbing u nás slyšet až v posled-
ních letech, nejedná se o  nic až tak zásadně nového. 
Toto označení použil již roku 1919 ornitolog Frank Finn 
a popsal jím útočné chování ptáků. Vztaženo na skupi-
nu lidí je to velmi výstižné – podle jiné defi nice jde o kon-
stantní, cílevědomé, opakované a  systematické úto-
ky skupiny či jednotlivce s  úmyslem někoho poškodit, 

Patologické vztahy 
na pracovišti?
Snižují efektivitu firmy, říká odborník

Šikana, mobbing, bossing, bullying, staffi  ng, 
chairing, whistleblowing, obtěžování, dis-
kriminace, stalking… O některých pojmech 
jste již nejspíš slyšeli, některé dnes možná 
vidíte poprvé. Co mají společného? Popisují 
nezdravé čili patologické vztahy na praco-
višti. Kromě psychologických a často i zdra-
votních komplikací přinášejí tyto jevy také 
dopad ekonomický – podle studií až v deseti-
tisících eur ročně na jednotlivce.
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znemožnit a vyřadit z pracovního procesu. Během usku-
tečňování tohoto záměru se může používat arogantní, 
nepřátelská, neetická komunikace, jejímž cílem je zne-
vážení či ponížení jedince.

JEDNORÁZOVÝ ŽERT NENÍ MOBBINGEM
Aby nedošlo k  mýlce – za  mobbing samozřejmě nel-
ze považovat například nějaký jednorázový vtípek kole-
gů. Podle doktora Beňa platí takzvané Leymannovo pra-
vidlo: aby se jednalo o mobbing, musí tento druh aktivit 
probíhat po delší dobu – podle Leymanna, jednoho z prv-
ních specialistů, který se výzkumu mobbingu věnoval sys-
tematicky, alespoň jedenkrát týdně minimálně půl roku. 
Patologických jevů je přitom samozřejmě víc, jak jsme avi-
zovali již v úvodu. Zatímco mobbing má zpravidla podo-
bu psychického násilí, šikana má často formu fyzického 
útoku. Zmíněný bossing je pak mobbing ze strany šéfa 
vůči podřízenému. Pokud se proces děje opačným smě-
rem, tedy například když se zaměstnanci spojí a vystupu-
jí třeba proti novému vedoucímu, jedná se o tzv. staffi  ng. 
Mezi další formy patří bullying, což je označení pro hrubé 
a surové zacházení na pracovišti, stalking – pronásledová-
ní, harassment, tedy obtěžování, a  to nikoliv jen sexuál-
ního typu, diskriminace, tedy zvýhodňování nebo naopak 
znevýhodňování na  základě kritérií, která nemají rele-
vantní vztah k pracovnímu prostředí... Specifi ckým termí-
nem, o němž je v posledních letech také více slyšet, je tzv. 
whistleblowing. Tento pojem označuje aktivitu, kdy někdo 
(tzv. whistleblower) upozorňuje na nějaké nekalé prakti-
ky na pracovišti, například korupci, a hrozí mu od kole-
gů či nadřízených, 
kteří jsou do  těch-
to praktik zapoje-
ni, nějaká újma. 
V  tomto případě je 
termín opět velmi 
výstižný: v  angličti-
ně znamená „pís-
kání na  píšťalku, 
na poplach“.

„ M o b b i n g 
a bossing jsou v pří-
mém protikladu 
s  úspěšnou týmo-
vou prací,“ upozor-
ňuje doktor Beňo. 
Je tedy ve  vlastním 
zájmu fi rem, aby si 
zametly před svým 
prahem. S  proble-
matikou patologických vztahů na  pracovišti se přitom 
i ve vyspělých zemích setká až kolem 20 % zaměstnan-
ců. Situace se navíc může ještě zhoršit v důsledku napě-
tí ve  společnosti v  souvislosti se současnou migrační 
krizí. Postihovat mobbing a  bossing právně je přitom 
velmi složité i v zemích, které mají přímo antimobbingo-
vé zákony. „Typickým znakem naší současné společnos-
ti je, že fyzické násilí se ve fi rmách transformuje do psy-
chického.  A  způsob života v  kombinaci se stresovými 

faktory vede k  jeho nárůstu. Fyzické násilí je navíc 
celkem snadno postižitelné právně, situace u  toho 
psychického je však daleko složitější,“ upozorňuje 
doktor Beňo. Vedle nástrojů legislativního charakte-
ru tak přicházejí ke slovu i občanská sdružení, která 
se na podobnou problematiku specializují. V podob-
ných iniciativách se ostatně angažuje právě i peda-
gog UJAK Pavel Beňo, který má v této oblasti boha-
té zkušenosti s  expertním poradenstvím – to již 
více než půl druhé dekády poskytuje v občanském 
sdružení Práce a vztahy. Kromě toho se zabývá také 
osvětovou činností, přednášel například i na půdě 
Senátu PČR.

OPORA KOLEGŮ I ODBORNÍKŮ
Rychlá řešení patologických vztahů zpravidla nee-
xistují a opora okolí, nebo dokonce expertů je čas-
to stěžejní. Příběh Lucie, které již mobbing na pra-
covišti začal škodit i  po  zdravotní stránce, dopadl 
dobře právě díky opoře kolegů a její systematičnos-
ti, kdy zachovala chladnou hlavu a  jasnými argu-
menty a konkrétními důkazy přesvědčila nadřízené, 
že se jí děje příkoří, a ti se rozhodli celou věc řešit. 
Odměnou za  vůli vedení postavit se k  problému 
čelem tak byl tým sehraných zaměstnanců s  větší 
motivací, a tedy i efektivnějším výkonem. 

Jan Červenka

Vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově v Praze a také 

režii dokumentární fi lmové a  televizní tvorby na  pražské 

FAMU. Jako lektor a  trenér se mnoho let věnoval fi remní-

mu vzdělávání v oblasti vedení lidí a tzv. soft skills, přičemž 

působil v mnoha významných domácích i zahraničních fi r-

mách. Na UJAK působí od  roku 2007. Je autorem první-

ho videodokumentu o  vztahové patologii (Bossing český, 

2002) a také mnoha článků o této problematice. Vydal pub-

likace Můj šéf, můj nepřítel? (ERA, 2003), Šarmantní násil-

níci (Portál, 2015). Nakladatelství UJAK připravuje vydání 

jeho knihy Vztahová patologie – psychické nehody a úra-

zy na pracovišti. 

PhDr. Pavel Beňo
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U STUDENTŮ VEDE 
ŠPANĚLSKO
V  současné době spolupracuje 
Univerzita Jana Amose Komenského 
s  více než čtyřiceti partnerskými uni-
verzitami a vysokými školami v Evropě, 
a  to v  Belgii, Bulharsku, Dánsku, 
ve Finsku, Francii, v Chorvatsku, Itálii, 
Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, 
Norsku, Polsku, Portugalsku, 
Rakousku, Rumunsku, na  Slovensku, 
ve Španělsku a v Turecku. Partnerské 
instituce jsou velmi pečlivě vybírány 
s  důrazem na  podobnost studijních 

oborů. Počet partnerských škol se 
neustále zvyšuje, prioritou však nadá-
le zůstává kvalita nabízeného studia 
a  příbuznost vyučovacích předmě-
tů i  celého oboru. „Nejoblíbenějšími 
destinacemi pro naše studenty jsou 
Španělsko – Universitat de Barcelona 
pro obor sociální a mediální komuni-
kace, Universidad de Navarra pro obor 
SPPG – vychovatelství, Universidad 
de Salamanca pro obor management 
cestovního ruchu. Pro účast na  stu-
dijním pobytu musejí být studen-
ti zapsáni minimálně do  2. nebo 3. 

ročníku bakalářského či magisterské-
ho studia nebo do studia doktorského. 
Studijních pobytů se mohou účastnit 
studenti prezenční i kombinované for-
my studia,“ popisuje inženýrka Veselá.

NEJEN STUDIUM, ALE 
I OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Ohlasy studentů jsou velmi pozitiv-
ní. Po  návratu ze studijního pobytu 
zpracovává zahraniční oddělení uni-
verzity závěrečnou zprávu projektu 
Erasmus+, v níž jsou zahrnuty i názo-
ry a podněty absolventů zahraničních 

Mobilitní 
programy
studenty 
lákají, 
zájem roste 
i o studium u nás

Současné vysokoškolské studium otevírá 
široké možnosti v oblasti studia v zahraničí, 
studenti tak čím dál častěji vyjíždějí na nej-
různější stáže a studijní programy. Program 
Erasmus+, vlajková loď EU v oblasti progra-
mů vzdělávání a odborné přípravy, je zamě-
řen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškol-
ském vzdělávání v Evropě. Na Univerzitě 
Jana Amose Komenského Praha je tato mož-
nost samozřejmostí. „V rámci evropských 
studijních programů poskytujeme studijní 
pobyty v zahraničí, a to jak ve státech Evrop-
ské unie, tak i v zemích ESVO a kandidát-
ských zemích EU. V rámci jednoho stupně 
studia tak může student strávit v zahraničí 
celý akademický školní rok. Je také možné 
kombinovat studijní pobyt s praktickou 
stáží,“ vysvětluje Ing. Jitka Veselá, vedoucí 
Zahraničního oddělení UJAK.
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stáží a studijních mobilit. Všichni oce-
ňují možnost prohloubení svých dosa-
vadních jazykových znalostí, sezná-
mení s  novým kulturním a  sociálním 
prostředím, kladně je hodnocen i pří-
stup hostitelských univerzit, jež nabí-
zejí neobyčejně bohatou paletu studij-
ních oborů a předmětů. 

Programy umožňují všestranný 
osobnostní rozvoj studentů. „Za  celou 
dobu existence naší univerzity se neu-
stále zvyšuje počet programů, jež nabí-
zejí studentům i  pedagogickým pra-
covníkům možnost rozvíjet nejen 
svoje odborné, ale i  osobnostní vlast-
nosti. Zahraniční oddělení ve  spolu-
práci s vedením UJAK věnuje zvýšenou 
pozornost výběru hostitelských univer-
zit, rozšiřuje jejich počet i programovou 
nabídku. Při jednáních se zahraniční-
mi školami je brán i zřetel na předcho-
zí zkušenosti studentů či pedagogů. 
Zájem studentů o  zahraniční pobyty 
neustále roste,“ říká inženýrka Veselá.

Tomuto příznivému stavu napo-
máhá frekventovanější vyhlašová-
ní studijních programů. Podmínky 
pro studijní pobyty netvoří nepře-
konatelnou propast, v  případě 
zájmu a  vlastní aktivity je studium 
v  zahraničí přístupné komukoliv. Je 
však nutné projít výběrovým říze-
ním, o  jehož výsledcích rozhoduje 
na základě motivačního dopisu, jazy-
kového testu a osobního pohovoru 
Zahraniční oddělení UJAK. Studenti 
se na  hostitelských školách zúčast-
ňují pravidelné výuky, jež probíhá 
v  anglickém či mateřském jazyce 

dané země. Sami si volí předměty, 
v  jejichž rámci budou navštěvovat 
přednášky a semináře. Možnost čer-
pání fi nančních prostředků je pod-
míněna získáním 20 ECTS kreditů.

ZAHRANIČNÍ STUDENTI 
NA UJAK – LETOS 
V REKORDNÍM POČTU
„Co se týče zahraničních studentů, 
kteří přijíždějí na  naši univerzitu stu-
dovat, jejich počet se neustále zvy-
šuje. V  letošním akademickém roce 
2015/2016 přijelo v  zimním semestru 
rekordních čtyřicet studentů a v letním 
semestru očekáváme dalších patnáct 
zahraničních studentů. Za  posledních 
pět let se tak počet přijíždějících stu-
dentů v  rámci programu Erasmus+ 
zdvojnásobil,“ líčí vedoucí Zahraničního 
oddělení. „Nejčastěji přijíždějí studenti 
ze Španělska, dále pak z Portugalska, 
Itálie, ze Slovenska, z  Turecka, ale 
máme studenty i z Německa, Francie, 
Belgie či Chorvatska, Maďarska, Litvy 
nebo Lotyšska.“

Vyučující na Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha jsou k  zahranič-
ním studentům velmi vstřícní. Na  kaž-
dé katedře pracuje kontaktní osoba, jež 
je studentům a pracovníkům zahranič-
ního oddělení nápomocna. Na  kated-
ře speciální pedagogiky dokonce začát-
kem každého semestru připravují 
uvítání a seznámení se s danou kated-
rou. „Po příjezdu na naši univerzitu jsou 
studenti ubytováni na kolejích a  je jim 
vypracován individuální studijní plán. 
Studenti navštěvují na základě vlastního 

výběru přednášky a semináře, jež pro-
bíhají v anglickém jazyce, ale po dohodě 
s vyučujícími se mohou zúčastnit i výu-
ky v češtině. Jedno- či dvousemestrální 
studium je vždy zakončeno seminární 
prací nebo testem, záleží na rozhodnutí 
vyučujícího příslušného předmětu,“ říká 
Jitka Veselá.

Podmínkou úspěšného studia 
na  UJAK je získání 20 kreditů, jinak 
nemohou studenti čerpat fi nanční 
podporu v rámci grantového progra-
mu Erasmus+. Většina zahraničních 
studentů navštěvuje kurzy české-
ho jazyka na katedře jazyků nebo se 
může zúčastnit i  kurzů anglického 
jazyka dle Evropského referenčního 
rámce úrovně B1, B2. 

Dalším volitelným předmětem je 
účast v  předmětu Erasmus Course. 
Zde se zahraniční studenti seznamu-
jí se základními znalostmi o  České 
republice v  oblasti kultury, histo-
rie či politického systému. Studenti 
například navštívili výstavu význam-
ných českých malířů Františka Kupky 
a Toyen v Muzeu Kampa v Sovových 
mlýnech. Zahraniční oddělení uni-
verzity organizuje i jednodenní výlety 
v rámci České republiky. Nedávno tak 
studenti navštívili Kutnou Horu, hrad 
Karlštejn nebo Památník Terezín.

„Jak naši, tak i  zahraniční stu-
denti jsou velmi spokojeni se studij-
ními pobyty na  hostitelských ško-
lách. Důkazem jsou stále se zvyšující 
počty studentů, kteří se pobytů a stáží 
zúčastňují,“ uzavírá inženýrka Veselá.  

Redakce
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MENŠÍ SKUPINY, VELKÁ 
VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ
MBA program trvá tři semestry, výu-
ka probíhá kombinovanou formou 
ve  víkendových blocích a  online. 
Tato forma je zájemci velmi žádána 
a  ceněna vzhledem k  jejich značné 
časové vytíženosti. „Velikost studij-
ních skupin osciluje podle míry ak-
tuálního zájmu na  trhu. Na  základě 
dosavadních zkušeností považuje-
me za  ideální skupiny o  velikosti 
10–15 osob. Skupiny přitom býva-
jí velmi různorodé, často nechybějí 
studenti ze zahraničí. Rozmanitá je 
i věková struktura, přičemž dominu-
jí třicátníci a  čtyřicátníci, což je způ-
sobeno tím, že MBA tohoto zaměře-
ní obvykle vyhledávají nikoli čerství 
absolventi, nýbrž lidé pracující již 
delší dobu na  vyšších řídicích pozi-
cích a  hledající nové možnosti roz-
voje svého osobního potenciálu,“ 
popisuje doktorka Kočková. Právě 
takováto koncepce studijních skupin 
vytváří ideální podmínky pro výmě-
nu zkušeností napříč nejrůznějšími 
oblastmi, které se studovaným obo-
rem souvisejí. UJAK navíc letos 
nabízí možnost studovat 
tento MBA program také 
výhradně v  angličtině, 
což ještě více otevře 
dveře i  zahraničním 
účastníkům.

A  jak probíhá samotná výuka? 
„Své místo v  programu MBA mají 
i  klasické přednášky, třebaže těžiš-
tě aktivit studentů nespočívá v  tra-
dičním ‚bifl ování‘ vědomostí, nýbrž 
v  aktivním (zpravidla kolektivním) 
řešení zadaných problémů v  podo-
bě ‚case studies‘ či řízených disku-
sí. Studenti obvykle preferují aktuál-
ní témata, jež rezonují v  médiích, 
čemuž nutně přizpůsobujeme i výu-
ku historicko-teoretických před-
mětů. Právě tímto způsobem se 
efektivně prověřuje jejich schop-
nost aplikace mnohdy abstraktních 
vědomostí na  konkrétní tematiku, 
jež je díky své aktuálnosti zajímá,“ 
popisuje doc.  PhDr.  JUDr.  Jakub 
Rákosník, Ph.D., ředitel MBA progra-
mu na UJAK.

AKTUÁLNÍ 
PROBLEMATIKA 
PROPOJENÁ S PRAXÍ
UJAK si svůj MBA program navrhova-
la sama, na rozdíl od mnoha dalších 
poskytovatelů MBA v Česku, kteří jen 
přebírají programy zahraniční. Díky 

tomu je MBA na  UJAK cíleno 
daleko přesněji na  lokální 

specifi ka – a velký zájem 
napříč různými obo-
ry a  profesemi ukazu-
je, že je tento přístup 
správný. „Nejčastěji 

se hlásí specialisté 

na  lidské zdroje jako personalis-
té, HR manažeři, dále pak generální 
ředitelé, výkonní ředitelé a  majite-
lé fi rem, obchodní ředitelé, relation-
ship manažeři, projektoví manaže-
ři, marketingoví specialisté, právníci, 
advokáti, lékaři, učitelé…,“ popisuje 
doktorka Kočková.

Počty uchazečů z prostředí veřej-
né správy a  podnikové sféry jsou 
zhruba totožné. V  podnikové sféře 
dominují vlastníci či manažeři pod-
niků střední velikosti. Jejich moti-
vace bývá dvojí. Buď se pohybu-
jí ve  vedení úspěšné fi rmy, jež má 
své pevné místo na trhu, a oni spíše 
hledají účelné trávení volného času 
prostřednictvím studia – a  nebo 
hodlají změnit výrobní postupy, 
metody řízení, marketingovou stra-
tegii apod. a  přicházejí se snahou 
získat know-how v  rámci programu 
MBA. Proto často mezi závěrečnými 
pracemi obhajovanými v  rámci pro-
gramu fi gurují právě rozličné projek-
ty manažerských strategií pro kon-
krétní korporace. 

Jan Červenka

Program 
MBA 
Human Resources 
Management 
and the EU
již 8 let s prestižní 
mezinárodní akreditací

Na Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha již osm 
let úspěšně probíhá prestižní 
manažerský MBA program 
Řízení lidských zdrojů a Evrop-
ská unie s prestižní mezinárod-
ní akreditací FIBAA. „Univerzita 
po pečlivé analýze připravila 
vlastní MBA program, který 
v maximální míře zohledňuje 
lokální specifi ka daného oboru. 
V roce 2008 pak pro tento pro-
gram UJAK získala významnou 
zahraniční akreditaci FIBAA 
(Foundation for Internatio-
nal Business Administration 
Accreditation), která je zárukou 
špičkové kvality daného stu-
dijního programu splňujícího 
nejnáročnější kritéria i v mezi-
národním měřítku,“ popisuje 
Ing. Andrea Kočková, Ph.D., 
MBA, která má tento program 
na UJAK na starosti. V lednu 
2015 byla akreditace úspěšně 
prodloužena na další období, 
a to až do roku 2020.
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Obchodní prostředí a  dynamika 
evropských trhů prodělaly v posled-
ních letech značné změny, kte-
ré ve  svém profesním životě díky 
své mezinárodní činnosti značně 
pociťuji. Průběžné získávání profes-
ních dovedností, zvyšování kvalifi -
kace a  další rozvoj manažerů jsou 
z mého pohledu jedněmi z rozhodu-
jících faktorů úspěšných korporací. 
Aby mohli klíčoví pracovníci dnešní 
doby promptně a adekvátně reago-
vat, musejí být na vysoké požadavky 
moderního trhu připraveni. 

Tato fakta mne v roce 2013 defi -
nitivně dovedla k  rozhodnutí absol-
vovat celosvětově uznávané MBA 
studium se zaměřením na  meziná-
rodní ekonomiku, právo a korporát-
ní vztahy. Po  důkladných rešerších 
a analýze jednotlivých MBA progra-
mů v České republice a v Rakousku, 
kde již více než 13 let žiji, jsem 
dospěla k  závěru přihlásit se 
do  programu Řízení lidských zdrojů 
a Evropská unie. Získání samotného 
titulu pro mne nebylo prioritní; klíčo-
vým parametrem mého rozhodnutí 

(vedle studia na univerzitě) byl spíše 
argument pro studium akreditova-
né renomovanou akreditační společ-
ností FIBAA zaručující vysokou úro-
veň výuky. 

V  rámci studia jsme nabyli fun-
dovanou aktuální teorii i  s  historic-
kými kontexty z  oblasti mezinárod-
ní ekonomiky, sociálních a právních 

systémů států EU, korporátního prá-
va, HR managementu, strategického, 
krizového a rizikového managemen-
tu od  předních profesorů, docentů 
i odborníků z praxe. Případové stu-
die, v  nichž se prolínala osobitost 
charakterů našeho multiprofesního 
týmu, nás naopak obohatily o inten-
zivní refl exe a o nové a cenné prak-
tické poznatky. 

Cesta k MBA sice nebyla jedno-
duchá, myslím ale, že se nám poda-
řilo posunout se profesně i  osob-
nostně vpřed, přemýšlet v  širších 
dimenzích a  přenést získané vědo-
mosti do  praxe. Studium pro mne 
bylo nezapomenutelným intelek-
tuálním zážitkem, který mne obo-
hatil nejen o  znalosti a  zkušenosti, 
ale nechal vzniknout i novým přátel-
stvím. 

Petra Kubin, MBA
Financial Controller / Eastern Europe, 

INTERSPORT Austria GmbH, Wels

Po důkladné analýze jsem 
zvolila MBA na UJAK,
říká úspěšná absolventka 

Průběžné získávání profesních doved-
ností, zvyšování kvalifi kace a další rozvoj 
manažerů jsou jedněmi z rozhodujících fak-
torů úspěšných korporací. Odpovědí na tyto 
požadavky a zároveň jedinečnou volbou 
progresivních, moderních manažerů je mezi-
národně uznávané MBA studium akredito-
vané renomovanou společností FIBAA. 

35



www.ujak.cz

Dny otevřených dveří
Navštivte nás na dnech otevřených dveří 21. a 22. června!

vlastní MBA program
s prestižní mezinárodní
akreditací

vlastní profesionální
AV studio

mezinárodní vědecké
projekty a konference

poradenské centrum

mezinárodní jazykové
zkoušky telc

pedagogické, manažerské,
ekonomicky orientované
i mediální obory

nový Institut
globálních studií

nejstarší soukromá
univerzita v Česku

nadstandardní
uplatnitelnost absolventů

renomovaní učitelé

50 partnerských univerzit
po celém světě

Poznejte nás osobně, jsme UJAK.

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


