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témao 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. 

UJAK tak nabízí možnost získání širokého spektra univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., 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 čtenáři,
 

v  první řadě bych vám rád poděkoval za  váš neutuchající zájem 

o Univerzitní listy. Věřím, že i aktuální číslo pro vás bude cenným zdro-

jem informací nejen o dění na Univerzitě Jana Amose Komenského 

Praha.

Tématem tohoto čísla je vědecká činnost na  UJAK – a  také tento-

krát jsme se snažili zachytit celou problematiku co nejkomplexně-

ji. Věřím proto, že vás v  tomto kontextu zaujme rozhovor s  docen-

tem Jaroslavem Mužíkem, předním odborníkem v oblasti vzdělávání 

dospělých, vědcem se zkušenostmi z  řady mezinárodních projektů 

a bývalým poradcem ministra školství.

Jsme rádi, že pokračuje úspěšná spolupráce UJAK s rádii Hey a Color, 

na  jejichž vlnách můžete pravidelně slýchat pořad Katedra. Proto ani 

v tomto čísle nemohou chybět rozhovory s osobnostmi, které v tom-

to pořadu vystoupily – mezi jinými jsou to například Jan Mrzena, šéf-

redaktor portálu Česká média, režisér Viktor Polesný, přední odbor-

ník v oblasti autorského práva a ředitel agentury DILIA prof. JUDr. Jiří 

Srstka nebo ředitel nakladatelství Grada Ing. Milan Brunát. Nechybí 

pochopitelně celá řada článků s pestrou nabídkou informací z akade-

mické sféry.

Doufám, že pro vás bude nejnovější vydání Univerzitních listů při-

nejmenším stejně zajímavé jako ta předchozí.

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
rektor
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Katedra 
speciální 
pedagogiky 
UJAK byla 

oceněna 
pamětní 
medailí
Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v  Bratislavě slavila loni 
v  listopadu 50 let od  založení den-
ního vysokoškolského studia spe-
ciální pedagogiky. V  rámci slavnos-
tí byla uspořádána v  Kongresovém 
centru Družba schůzka vedoucích 
kateder speciální pedagogiky, kte-
rá se konala pod záštitou děkan-
ky prof. PaedDr. Alice Vančové, CSc., 
a  za moderování doc.  PaedDr.  Teré-
zií Harčaríkovou, Ph.D.  Tato schůz-
ka sloužila k představení současných 
koncepcí studijních oborů a programů 
jednotlivých vysokoškolských praco-
višť se zaměřením na speciální peda-
gogiku. Dále byla diskutována pro-
blematika akreditací a  personálního 
obsazení jednotlivých pracovišť. Při 
příležitosti tohoto významného jubi-
lea se také konala mezinárodní vědec-
ká konference „Špeciálna pedagogika 
ako vedný a študijný odbor v 50. roč-
nej refl exii“. Cílem konference byla 
refl exe padesátileté historie speciál-
ní pedagogiky jako vědního a  studij-
ního oboru. V  průběhu slavnostního 
programu byla udělena Cena Vladi-
míra Predmerského významným spe-
ciálním pedagogům, předány byly 
také pamětní medaile kooperujícím 
katedrám speciální pedagogiky ze SR 
a  ČR. Mezi oceněnými byla i  Kated-
ra spe ciální pedagogiky UJAK Praha. 
V  případě UJAK probíhá spolupráce 
opravdu dlouho, její počátky spadají 
až do 80. let minulého století. 

OHLÉDNUTÍ
Ze života na univerzity  _________________________________________________ 4
VĚA NA UJAK
UJAK svou tvůrčí činností pokrývá celý výzkumně-inovační řetězec 
v oblasti humanitních a společenských věd  ____________________________ 6
ROZHOVOR NA TÉMA ČÍSLA
DOC. PHDR. JAROSLAV MUŽÍK, DRSC.:
Společenskovědní výzkum má výrazný vliv na kvalitu řízení státu ______ 8
TÉMA
Zvýšením kvality vzdělávacího procesu 
k vyšší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce _______________________ 11
MANAGEMENT KVALITY
MANAGEMENT KVALITY NA UJAK: 
Zpětná vazba od studentů je pro univerzitu důležitá, 
vyučující jsou hodnoceni velmi příznivě _______________________________12
ROZHOVOR
NOVÉ TECHNOLOGIE MĚNÍ FUNKCI 
A SMYSL VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ _________________________________14
JAZYKY NA UJAK
Výuka cizích jazyků na UJAK: nové formáty zkoušek, důkladná 
příprava i fi remní výuka _______________________________________________16
MBA
Desetileté výročí programu MBA na UJAK _____________________________ 17
O KNIHÁCH
ROČNĚ V ČESKU VYJDE NA ŠESTNÁCT TISÍC KNIH, 
ČEŠI ČTOU HODNĚ A KNIHY MAJÍ RÁDI ______________________________18
PROJEKT
Děti se těší na každý nový projektový týden,
říká ředitelka ZŠ zapojené do projektu UJAK __________________________ 20
ROZHOVOR
Dokumentární tvorba je neustálá nejistota, krok do tmy,
ŘÍKÁ VIKTOR POLESNÝ    ____________________________________________ 22
PRÁVO V PODNIKÁNÍ
PRÁVNÍ OSOBNOST A SVÉPRÁVNOST – 
STARONOVÉ ÚSTŘEDNÍ POJMY OBČANSKÉHO PRÁVA _____________ 24
ROZHOVOR
Chci, aby studenti pochopili podstatu,
ne naučená čísla paragrafů___________________________________________ 26
ÚVAHA
NECHTE MALIČKÝCH PŘIJÍTI KE MNĚ 
aneb O vztahu státu k soukromým vysokým školám ____________________ 28
50. DÍL POŘADU KATEDRA
PODÁVÁME ŽÁDOSTI O NOVÉ AKREDITACE V OBLASTI 
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ I RESOCIALIZAČNÍ PEDAGOGIKY _________ 30
ŘECKÁ TRAGÉDIE
Řecká tragédie: trochu jiný pohled na řeckou krizi ___________________ 32
SPOLUPRÁCE
Katedra speciální pedagogiky UJAK 
pokračuje v úspěšné spolupráci ______________________________________ 34
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ohlédnutí

UJAK uspěla v soutěži 

Cena Inovace 
roku 2017
Na  slavnostním zasedání v  Senátu Parlamentu ČR 
převzali rektor UJAK doc.  PhDr.  Luboš Chaloupka, 
CSc., a prorektor doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Čestné 
uznání Asociace inovačního podnikání České republi-
ky v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2017. 

Mezi sedmi celostátně oceněnými inovačními 
produkty se umístil i  v  této soutěži neobvyklý pro-
dukt UJAK – mezinárodně akreditovaný vzdělávací 
program Master of Business Administration (MBA). 
UJAK svůj prestižní vzdělávací program přihlásila 

do  soutěže na  základě 
jeho unikátních inovač-
ních rysů. Program MBA 
na  UJAK byl totiž nově 
vyvinut na UJAK, neopí-
rá se o  žádnou zahra-
niční licenci, zahrnuje 
mezinárodně unikát-
ní orientaci na  řízení 
lidských zdrojů a  pro-
blematiku EU a  získal 
prestižní zahraniční 
akreditaci FIBAA. 

IGS: 
mezinárodní konference 
i nové publikace
Institut Globálních Studií UJAK pořádal spolu s Ruskou univer-
zitou přátelství národů již druhý ročník konference „Evropská 
unie a  Rusko“. Své příspěvky přednesli kromě odborníků 
z  IGS například rektor UJAK doc.  PhDr.  Luboš Chaloupka, 
CSc.; poslanec Evropského parlamentu MUDr.  Jiří Maštálka; 
Ing.  Jan Mládek, CSc., ekonom a  politik, ministr průmys-
lu a obchodu ČR v  letech 2014–2017; prof. Oleg Jastrebov, 
DrSc., ředitel Ústavu práva RUDN; Vladimír Četij, prezident 
Světové organizace absolventů vysokých škol; nebo bezpeč-
nostní analytik a novinář Jan Schneider. 

Odborníci Institutu globálních studií UJAK také pre-
zentovali své nové publikace. Doc.  Ing.  Ilona Švihlíková, 
Ph.D., spolu s PhDr. Konstantinem Tsivosem, Ph.D., před-
stavili svou knihu Řecká tragédie v  rámci kulatého stolu 
pořádaného na UJAK (na  toto téma přinášíme v aktuál-
ním čísle Univerzitních listů obsáhlejší materiál). Kniha 
známého českého politologa a  ředitele IGS profesora 
Oskara Krejčího Geopolitika Ruska pak byla představena 
v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

do 
jeho
níc
na 
vyv
rá
ni
m
n
li
b
p
a

Nové akreditace 
programů CŽV
UJAK získala novou akreditaci pro žádané programy 
celoživotního vzdělávání Studium v oblasti pedagogic-
kých věd pro učitele odborných předmětů, praktického 
vyučování a odborného výcviku a Studium pro asisten-
ty pedagoga. Více informací naleznete na webových 
stránkách UJAK. 
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věda na ujak

V  současné době je tvůrčí činnost 
na  vysokých školách ostře sledo-
vána a  vyhodnocována a  její kvali-
ta a kvantita mají přímý vliv na akre-
ditační proces i na fi nancování škol. 
Stále sílící důraz na  vědecký výstup 
všech vysokých škol vyvolává otáz-
ku, zda je rozumné pojímat vysoko-
školskou výuku jako pouhou nad-
stavbu vědeckého výzkumu. V zemi, 
kde současně působí silná a mimo-
řádně významná ryze výzkumná 
instituce, která neuskutečňuje samo-
statné vysokoškolské vzdělávání 
(Akademie věd ČR), má takové pojetí 
poněkud absurdní nádech. Navzdory 
tomu UJAK usiluje o naplnění všech 
požadavků, které jsou na ni kladeny. 

Historie vědecké činnosti na UJAK je 
bohatá a vypovídá mnohé o charak-
teru a směřování školy.

UJAK patří k  těm nemnoha sou-
kromým vysokým školám, kte-
ré svou tvůrčí činností pokrýva-
jí celý výzkumně-inovační řetězec 
v  oblasti humanitních a  společen-
ských věd. Má zkušenosti s projekty 
v oblasti základního výzkumu (např. 
GAČR), aplikovaného výzkumu (např. 
Národní program výzkumu, Program 
bezpečnostního výzkumu MV ČR, 
výzkum pro místní samosprávu či 
státní zakázky v oblasti strategické-
ho a koncepčního rozvoje vysokého 
školství a  řízení vědy), vývoje (např. 
v rámci přímé bilaterální spolupráce 

UJAK svou tvůrčí 
činností pokrývá 
celý výzkumně-
inovační řetězec 
v oblasti humanitních 
a společenských věd

Vědecká činnost je neod-
myslitelnou součástí vysoké 
školy. Už v základních usta-
noveních zákona o vysokých 
školách stojí, že vysoké školy 
„podle svého typu a zamě-
ření pěstují činnost vědec-
kou, výzkumnou, vývojovou 
a inovační, uměleckou nebo 
další tvůrčí činnost“. Hlavním 
věcným důvodem těsného 
spojení vědy a vysokých škol 
je však skutečnost, že kva-
litní vysokoškolská výuka 
musí být postavena na tvůr-
čí vědecké práci těch, kteří 
vyučují a kteří ve vzdělávání 
studentů uplatňují nejen 
„vyčtená moudra“, ale pře-
devším výsledky svého vlast-
ního bádání.
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věda na ujak

se zahraničními univerzitami nebo 
projekty fi nancovanými městskou 
částí Praha 3) a  inovace terciárního 
vzdělávání (projekty z  operačních 
programů EU, např. PO VK, OP PA či 
nově OP VVV a OP PIK). 

PRVNÍ SOUKROMÁ VŠ 
S POSTAVENÍM VÝZKUM-
NÉ ORGANIZACE

UJAK je příjemcem institucio-
nální podpory na  dlouhodobý kon-
cepční rozvoj výzkumné organiza-
ce a též příjemcem účelové podpory 
na specifi cký vysokoškolský výzkum. 
Na  základě této účelové podpo-
ry UJAK od  roku 2013 uskutečňu-
je Studentskou grantovou soutěž 
na  podporu specifi ckého vysoko-
školského výzkumu. Oba výše zmí-
něné nástroje fi nancování výzku-
mu na vysokých školách přitom byly 
donedávna výsadní doménou veřej-
ných vysokých škol. UJAK byla též 
první soukromou vysokou školou, 
která získala postavení tzv. výzkum-
né organizace (nyní tzv. organizace 
pro výzkum a  šíření znalostí) podle 
evropské legislativy.

V  souvislosti s  podporou výše 
zmíněné Studentské grantové sou-
těže je třeba uvést dva protikladné 
pohledy na její významnost. V záko-
ně o podpoře výzkumu, experimen-
tálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků je uvedeno, že specifi c-
kým vysokoškolským výzkumem „je 
výzkum prováděný studenty při usku-
tečňování akreditovaných doktor-
ských nebo magisterských studijních 
programů,  který je bezprostředně 
spojen s  jejich vzděláváním“. Z  toho 
vyplývá, že jde o skutečný výzkum, 
který je bezprostředně relevantní 
pro vzdělávání studentů. Naproti 
tomu jsme se však ke svému údivu 
setkali též s  názorem posuzovate-
le Národního akreditačního úřadu, 
podle kterého tyto projekty nejsou 
relevantní z  hlediska akreditací. 
Inu, i tak lze studentům vysvětlovat 
důležitost vědy. 

SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ 
SPRÁVOU I ZAHRANIČNÍ-
MI PARTNERY

Aktuální vědecká, výzkumná 
a  další tvůrčí činnost na  UJAK pro-
bíhá v  celé škále rovin. Zmíníme 

některé vybrané výzkumné projekty 
a tvůrčí počiny.

V  úrovni základního badatel-
ského výzkumu je UJAK nositelkou 
významného teoretického projek-
tu „Pozemková reforma v  mezivá-
lečném Československu na  statcích 
cizích státních příslušníků“. Hlavním 
řešitelem je prof.  Václav Hořčička, 
projekt je fi nancován Grantovou 
agenturou ČR a řešená problematika 
se vztahuje k  činnosti Katedry eko-
nomických studií UJAK.  

V  oblasti aplikovaného výzku-
mu lze vyzdvihnout spolupráci 
UJAK na  projektu „Alternativní for-
my vzdělávání z  hlediska teorie 
a  praxe vzdělávání“, který řeší uni-
verzita v  maďarském Debrecínu 
pro Evropskou komisi. Za  význam-
nou považujeme i  účast zástup-
ce UJAK v  projektu „Structural 
Higher Education Reform – Design 
and Evaluation (SHERDE)“, který 
na  zakázku Evropské komise řeši-
la univerzita v nizozemském Twente 
s mezinárodním týmem expertů.  

Inovační činnost UJAK doklá-
dá mimo jiné i projekt „Diagnostika 
efektivity a  kvality procesu další-
ho profesního vzdělávání“, řešený 
na půdě Katedry manažerských stu-
dií. Projekt je pozoruhodný i  svým 
formálním rámcem: jde totiž o typic-
ký inovační projekt, který má své-
ho odběratele z praxe, jenž na tento 
výzkum na UJAK uplatnil tzv. inovač-
ní voucher fi nancovaný z operačního 
programu Podnikání a  inovace pro 
konkurenceschopnost.

Samostatnou kapitolu v  aktivi-
tách UJAK tvoří komplexní rozvojové 
projekty realizované v rámci operač-
ních programů Evropské unie. V sou-
časnosti jsou na  univerzitě řešeny 
dva významné projekty tohoto dru-
hu fi nancované z  Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj, vzdělává-
ní. Prvním z nich je projekt „Rozvoj 
občanských kompetencí v  oblas-
ti bezpečnosti a  ochrany obyvatel-
stva u žáků ze socioekonomicky zne-
výhodněného prostředí“, který řeší 
společně Katedra speciální pedago-
giky a Katedra bezpečnostních studií 
UJAK. Druhým je projekt „Zvyšování 
kvality vzdělávací, tvůrčí a  s  nimi 
souvisejících činností na  UJAK“, 
na  jehož řešení se podílejí Katedra 

andragogiky, Katedra manažerských 
studií, Katedra ekonomických stu-
dií, Katedra cizích jazyků a rektorát-
ní útvary.

UJAK dlouhodobě spolupra-
cuje s  orgány státní správy i  míst-
ní samosprávy na  komplexních 
i  zcela konkrétně zaměřených pro-
jektech. Do  té první skupiny se 
řadí účast odborníků UJAK tře-
ba v  tzv. individuálních projek-
tech národních, které realizovalo 
MŠMT s  cílem proměnit celý sys-
tém vysokého školství. Šlo přede-
vším o projekty METODIKA, KREDO, 
KVALITA a  Q-RAM. Do  druhé zmí-
něné kategorie se řadí třeba dlou-
hodobá spolupráce Katedry spe-
ciální pedagogiky s městskou částí 
Praha 3, aktuálně realizovaná pro-
jektem „Dobrovolnická činnost stu-
dentů ve  prospěch seniorů a  dětí 
s postižením – aplikace nových tren-
dů do oblasti speciálněpedagogické 
podpory“. 

Nelze opominout ani novou 
formu, jíž UJAK podporuje vlast-
ní vědecký výzkum, a  tou je přímé 
využití fi nančních prostředků ze 
státní podpory na dlouhodobý kon-
cepční rozvoj výzkumné organiza-
ce na řešení interně vyhlašovaných 
vědeckých projektů. Touto formou 
je nyní podporován projekt Katedry 
práva s  názvem „Občanskosprávní 
aspekty nového zákona o sociálních 
službách“. 

Naším stručným průvodcem 
„vědou na  UJAK“ jsme se pokusili 
ukázat, že UJAK uskutečňuje vlastní 
vědecký výzkum v širokém spektru 
oborů i forem podpory a že chápe-
me výzkum jako nutnou, nikoli však 
nutně převažující součást činnos-
tí soukromé vysoké školy. Celkový 
přehled aktuálních a úspěšně ukon-
čených výzkumných projektů je zve-
řejněn na webových stránkách uni-
verzity. 

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
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Jaká je vlastně dnešní situace spole-
čenských věd?

Nerad bych hovořil za společen-
ské vědy obecně. Vývoj a  poznání 
jdou velice rychle dopředu. Existuje 
termín akcelerace vědy, což tref-
ně vystihuje skutečnost, že věda se 
dnes měří stejně jako jiné činnos-
ti – sleduje se počet stran odbor-
ných publikací a  další paramet-
ry. Platí to i pro společenské vědy, 
kde by měl, podle mého názoru, 
být čas na nějakou diskusi. Existuje 
plně uznávaný názor, že společen-
skovědní výzkum, který má opo-
ru ve  školství a  akademické sfé-
ře, má výrazný vliv na kvalitu řízení 
státu. V  tomto jsou společenské 
vědy dost podceňovány. Na  dru-
hou stranu si za to vědci mohou tro-
chu sami  – není ustálená termino-
logie, každý si může vydat, co chce, 
dělají se výzkumy, u  nichž neví-
te, s  jakým vzorkem pracují a  jakou 
metodikou, a  vy se tak setkáte jen 
s výsledky, jimž je již dána jen inter-
pretace, aniž by vám byl zřejmý celý 
kontext. Například v  Americe při-
tom opravdu převládá názor, který 
jsem již zmínil, o provázanosti spo-
lečenských věd a   kvality řízení stá-
tu. Důležitý je tedy výzkum, zavádě-
ní inovací do výuky... 

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.: 

Společenskovědní 
výzkum má 
výrazný vliv 
na kvalitu 
řízení státu
Přední odborník v oblasti vzdělávání dospělých, vědec se 
zkušenostmi z řady mezinárodních projektů, bývalý poradce 
ministra školství. S docentem Jaroslavem Mužíkem jsme 
si povídali o společenských vědách, roli vědy a výzkumu 
ve výuce, o tom, co vyžadují dnešní zaměstnavatelé, nebo 
také o zkušenostech s vojenským vzděláváním.
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Profesorka Prusáková, s  níž jsem 
dělal rozhovor pro minulé číslo 
Univerzitních listů, poukazovala na to, 
že existují určité rezervy v  oblasti 
andragogického výzkumu, a domnívá 
se, že by bylo dobré se právě na tuto 
oblast zaměřit. Ztotožňujete se s tím-
to názorem?

Jsem o  tom naprosto přesvěd-
čen. O  významu oboru andrago-
gika nemá cenu pochybovat, jak 
po  teoretické, tak praktické strán-
ce. Výzkum je však opravdu slabé 
místo. Dokázal bych si představit 
i nějaký koordinovaný přístup, zatím 
se mi řešené projekty zdají „náhod-
né“. Profesor Průcha napsal kni-
hu o  andragogickém výzkumu, kde 
přímo zmiňuje, jaké oblasti je tře-
ba rozvíjet. Jenže chybí zde základ-
ní věci: guru andragogiky Malcolm 
Knowles vydal stěžejní publika-
ci The Adult Learner – ve  světě exis-
tuje již 27. vydání, základní práce. 
Český překlad dosud chybí a nedo-
vedu si představit, že by třeba v mar-
ketingu nepřeložili Kotlera. Na to, jak 
důležitý tento obor je, stojí z tohoto 
hlediska na hliněných nohou. Cesta 
z  této situace ovšem není jednodu-
chá, chybí koordinovaný postup, 
plán. Přitom by to, dle mého názo-
ru, nestálo ani moc velké fi nance. 
Přimlouval bych se za  to, aby vznik-
lo středisko andragogického výzku-
mu, které by zcela strategicky obor 
rozvíjelo. Abych ale nebyl jen kritic-
ký – vznikly zde samozřejmě i  kva-
litní publikace a  vědecké výstupy, 
mohl bych jmenovat řadu kolegů. 
Andragogika navíc v  Česku zůstává 
svébytným oborem, ve světě se totiž 
často začlenila pod obory jiné.

Odhlédneme-li od  absence syste-
matického přístupu, dají se vysledo-
vat nějaké trendy, na něž se výzkum 
zaměřuje? Například v  návaznosti 
na nové technologie...

Jeden z  významných trendů 
například je, že samotná virtuál-
ní oblast se stává místem vzdělává-
ní. Technologie významně ovlivňu-
jí celý edukační proces, a  to napříč 
věkovými skupinami. Chybí zatím 
propojení mezi teorií a  praxí, což 
je ovšem opět pole pro výzkum. 
Jenže to vede k  situacím, že vznik-
ne výzkum, který má za cíl podpořit 

prodej technologických produktů. 
Rozsáhlé relevantní studie chybějí, 
našel jsem pouze nějaké v Americe 
a Nizozemsku, kde nechybějí infor-
mace o vzorku, metodice. U nás však 
nemáme relevantní výzkum k tomu, 
jak se k  dané problematice posta-
vit  – výsledkem toho je, že každá 
škola k novým technologiím ve výu-
ce přistupuje po svém.

Vaše vědecká práce zasahuje 
na  UJAK jak do  andragogiky, tak 
do manažerských studií. Jsou něja-
ká specifi ka napříč obory?

Studoval jsem obor vzdělávání 
dospělých – můj základní pohled je 
tedy pedagogický. Zjistil jsem však 
v praxi, že tento pohled sám o sobě 
nestačí, že se v  systému vzdělává-
ní dostávám i  do  nějakých ekono-
mických podmínek, a musel jsem si 
tedy doplnit znalosti i  z  této oblas-
ti. Skvělou zkušenost mám z univer-
zity v maďarském Debrecínu, kde se 
dělají výzkumy napříč specializace-
mi a potkávají se zde pohledy práv-
níků, ekonomů, pedagogů... Stejným 
způsobem se snažím vést studen-
ty: vytvoření vzdělávacího projek-
tu s  sebou nese i nutnost připravit 
správnou kalkulaci, což předpokládá 
dobré znalosti ekonomické stránky 
věci, daňové, účetní... 

Jste vyhledávaným partnerem pro 
zahraniční spolupráci. Zdá se mi 
také, že se zaměřujete na výzkumy, 
které mají přímý dopad do praxe...

Praktické uplatnění mě zajíma-
lo vždy. Vystudoval jsem vojenské 
školy a  to byla důležitá zkušenost. 
Na  vojnu nastupovali lidé s  nej-
nižším vzděláním i  vysokoškolští 
absolventi. A všichni se museli nau-
čit určité věci stejně – sborka a roz-
borka samopalu, pochodové cvi-
čení, oblékání… Stejnou věc museli 
instruktoři naučit úplně negramot-
ného člověka i člověka až převzděla-
ného. To, že armáda tehdy byla cel-
kově docela hrůza, je věc druhá, ale 
toto fungovalo. Všechno, co jsme se 
učili, jsme museli reálně předvádět 
ve výcviku.

Jste zastáncem spíše tvrdších, 
nebo měkčích výzkumných metod? 
Hádám, že je budete kombinovat.

To je vcelku rafi novaná otáz-
ka. Jsem zastáncem modelování, 
tedy tvrdých dat, na druhou stranu 
modely ze společenských věd vždy 
musejí počítat s  lidským faktorem. 
Co se týče dat, důvěřuji Českému 
statistickému úřadu, potažmo 
Eurostatu, s dalšími mám problém, 
neboť u  jejich výzkumů často chy-
bí exaktnost, důkladné informace 
o vzorku a podobně. Na UJAK řeším 
Inovační voucher Ministerstva prů-
myslu a obchodu, který začíná tvr-
dými daty a  končí těmi měkkými. 
Jsem ve věku, kdy si vybírám to, co 
mě zajímá, oba dva tyto světy mě 
zajímá spojovat.

Jak je to s  uplatňováním výzkumů 
ve výuce?

Dnes se studenti chtějí seznámit 
s nejnovějšími trendy. A  já je s nimi 
chci seznamovat na  základě exakt-
ních dat. Vše, co učím, tak podklá-
dám statistickými údaji a  výsledky 
výzkumu. Ostatně i ke zkouškám při-
stupuji jako k debatě. Chci, aby stu-
denti informacím porozuměli, nau-
čili se je aplikovat a  přidali k  tomu 

je předním českým odborníkem 
v oblasti vzdělávání dospělých. 
Studoval  na Vojenské politické 
akademii Praha, Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy, Ruské akademii 
řízení v Moskvě, habilitován byl 
na  Pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci. Má bohaté 
zkušenosti v oblasti mezinárodní 
vědecké spolupráce, je autorem řady 
ceněných odborných publikací.

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.,

rozhovor na téma čísla
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nějakou svoji kreativitu. Nevyhovuje 
mi systém státních závěrečných 
zkoušek, kde se člověk nejdřív půl 
hodiny připravuje. Vychováváme 
odborníky, studenty tak vedu 
k  tomu, aby byli schopni reago-
vat hned, zkoumám, co z poznatků 
vyvodili svého, v čem se našli. 

Vaší nejnovější publikací je kni-
ha Lidské zdroje a personální mana-
gement, kde jste spoluautorem 
s  Ing.  Pavlem Krpálkem, CSc. Jaké 
jsou nejnovější poznatky v  této 
oblasti?

Ta otázka je velmi trefná. 
Personální management je chápán 
spíše jako určité zobecnění zkušenos-
tí z  praxe, je velice interdisciplinár-
ní – a není úplně vnímán jako věda. 
S  kolegou Krpálkem jsme se proto 
zaměřili na dvě důležité věci: v úvo-
du jsme se snažili ukázat, že v  his-
torii této vědy je řada významných 
teoretiků – připomněli jsme jejich 
dílo, ať už k  problematice přistupo-
vali z  psychologického, nebo napří-
klad ekonomického hlediska. Většina 
prezentovaných autorů pochá-
zí z  angloamerického světa, kde má 
tato věda značnou tradici. Zároveň 
jsem se zaměřil i na autory německé, 
neboť v  této zemi je vedení lidí veli-
ce propracované nejen po teoretické, 
ale i po praktické stránce.

Chtěl jsem také zdůraznit jednu 
záležitost, kterou jsem nazval „faleš-
ný liberalismus v  personálním říze-
ní“ – tady jsem se odvolal na nedáv-
no zesnulého kolegu Tomáše Ježka, 
ekonoma a politika, který když hod-
notil situaci v  devadesátých letech 
v  oblasti privatizace, tento termín 
použil a  poukázal na  to, že v  této 
oblasti, která byla výrazně ekono-
mická a  právní, působila řada lidí 
bez patřičného vzdělání a  znalostí, 
často s nekalými úmysly. Tuto myš-
lenku jsem převzal a vztáhl na sou-
časnost. Firmy se dnes domnívají, že 
když budou mít velice motivované 
zaměstnance a  budou s  nimi umět 
pracovat, tak dosáhnou cílů, které 
předpokládají – a  prakticky přitom 
nezohledňují nutnou formální kva-
lifi kaci. Čili stačí, když mám v  týmu 
dobře motivované, mladé a  výkon-
né lidi, a vůbec nesleduji, jestli mají 
nějaké příslušné vzdělání nebo praxi 

v daném oboru – podle tohoto názo-
ru vysoká motivace kompenzuje 
nedostatek znalostí a vzdělání.

Mezi dosaženým vzděláním a  sku-
tečně vykonávanou profesí je tedy 
velmi volný vztah...

Ano. Klasickým příkladem jsou 
pedagogické fakulty, kdy učiteli se 
skutečně stane necelých 25 % absol-
ventů a  ti ostatní jdou pracovat 
do jiného oboru. Platí to obecně, jen 
se dvěma výjimkami: lékaři  – nikdo 
se nenechá operovat inženýrem 
ekonomie – a  právníci – nedáte se 
soudně zastupovat doktorem pří-
rodních věd. 

Dalším problémem je urči-
tá dehonestace vzdělání, často 
podporovaná médii. V  knize uvá-
dím opět několik příkladů, jedním 
z  nich je otec hokejisty Zacha, kte-
rý tvrdí, že jeho syn vzdělání nepo-
třebuje a  nepotřeboval, že potře-
buje výkonnost, díky níž se dostal 
do NHL – a když bude někdy potře-
bovat maturitu, udělá si ji na  inter-
netu. Další příklad je herec David 
Gránský, jemuž vadí autorita učitele 
a prosazuje, aby žáci mohli kantoro-
vi říkat „ty vole“. A protože vystupuje 
v  různých seriálech, média zajímají 
jeho názory, což nedělá úplně dob-
rou službu společnosti. Člověk by 
na  sobě měl pracovat a  to předpo-
kládá sofi stikovaný systém. A neplatí 
to jen pro soukromé fi rmy, ale i pro 
veřejnou správu.

V  dnešní době se výrazně klade 
důraz na tzv. měkké dovednosti...

Ano. Opět uvedu příklad. 
Architekt Bořek Šípek přišel na uni-
verzitu do  Liberce s  koncepcí, pod-
le níž by měli studenti architektu-
ry polovinu svého „oboru“ věnovat 
odborným znalostem a druhou prá-
vě měkkým dovednostem, tedy 
že není až takový problém něco 

vymyslet a  nakreslit, ale je potřeba 
to také umět prosadit. Tehdejší akre-
ditační komise ho s tím vyhodila.

Pojďme k  vaší publikační činnosti, 
která je velice rozsáhlá. Ohlédneme-
-li se zpět, kterých publikací si nejví-
ce ceníte?

Vydal jsem publikaci Management 
pracovního výkonu, která pracu-
je s  výsledky výzkumu realizované-
ho na  řecké Demokritově univerzi-
tě. Diskuse k  pracovnímu výkonu si 
velice cením, neboť k tomuto tématu 
kromě anglického překladu Michaela 
Armstronga a  české práce profe-
sora Koubka není žádná publikace. 

Je  to výsledek mezinárodního výzku-
mu, tedy i  s  mezinárodními pohle-
dy, a považuji to za velmi komplexní 
zpracování této problematiky.

Máte za sebou řadu prestižních spo-
luprací, byl jste poradcem ministra 
školství. Jak hodnotíte své dnes již 
dlouhotrvající působení na UJAK?

Bez přehánění jsem se na UJAK 
našel a považuji to za vrchol své ka-
riéry. Řeknu vám proč: obor tu má 
velmi dobré postavení a má odpoví-
dající zázemí a podmínky. Na mém 
dřívějším působišti byl můj obor de 
facto nežádoucí. UJAK navíc fungu-
je z  hlediska správy a  řízení úplně 
excelentně, je zde vybavení techni-
kou. Na mém předchozím působiš-
ti jsem vláčel na  hodiny těžký pro-
jektor, bylo to až trapné – a to ještě 
v  roce 2012! Ve  světle mých zku-
šeností pak vnímám mediální kau-
zy, které v minulosti proběhly, jako 
nespravedlivé a  odporné, které 
s  objektivitou nemají nic společné-
ho. Rád bych věřil, že Národní akre-
ditační úřad bude objektivnější. 

redakce

Panuje názor, že klíčová je 
motivace, formální kvalifikace 
již méně. Na druhou stranu, 
nikdo se nenechá operovat 
inženýrem ekonomie.
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téma

V  roce 2006 naše univerzita reago-
vala na  evropskou výzvu a přihlási-
la se do  projektu Zvyšování kvality 
vzdělávacích, tvůrčích a  s nimi sou-
visejících činností na  UJAK Praha. 
Jednou z  devíti samostatných vzá-
jemně provázaných klíčových akti-
vit, jež tvoří tento projekt, je aktivi-
ta č. 4.1 – Uplatnitelnost absolventů 
UJAK Praha na  trhu práce (KA 4.1). 
Tato klíčová aktivita je jedním z hlav-
ních východisek a kritérií zabezpeče-
ní kvality výuky a efektivního strate-
gického řízení na UJAK Praha.

Obsahem KA 4.1, jež byla zahá-
jena v  létě minulého roku a  bude 
ukončena v  srpnu 2019, je prove-
dení komplexní analýzy aktuální si-
tuace v uplatňování absolventů UJAK 
na  trhu práce a následné vytvoření 
variantních scénářů pro dlouhodo-
bou spolupráci s  těmito absolventy. 
V  rámci první etapy činnosti v  sou-
časné době vrcholí přípravy rozsáh-
lého empirického šetření. Na  zákla-
dě analýzy odborné literatury 
a  výsledků dosavadních výzkumů 
v  oblasti uplatnitelnosti absolven-
tů na  trhu práce jsou formulována 

metodologická východiska. Ve  spo-
lupráci s  vedením a  se specialisty 
IT UJAK byl vytvořen úplný adresář 
absolventů školy. Byly vytipovány 
cílové skupiny pro výzkum, zahrnu-
jící nejen absolventy, ale také jejich 
zaměstnavatele a  pedagogické pra-
covníky školy. Postupně jsou úspěš-
ně oslovováni absolventi se žádos-
tí o  jejich zapojení do  spolupráce 
s  naším projektovým týmem. Byl 
zpracován návrh programu pravidel-
ných tematických setkání s  těmito 
absolventy, včetně časového harmo-
nogramu a  tematického zaměření 
odborných seminářů. S kladnou ode-
zvou se setkalo i oslovení vedoucích 
odborných kateder UJAK. Nyní je při-
pravováno po  stránce obsahového 
zaměření i  materiálně-technického 
zabezpečení první setkání s  absol-
venty, kteří potvrdili zájem spolupra-
covat na výzkumu.

Důležitá je otázka medializace 
projektu. V  souladu s  naším návr-
hem programu medializace byly 
vytipovány subjekty pro mediál-
ní komunikaci, včetně médií, i  pro 
interní komunikaci v  rámci UJAK. 

Ve  spolupráci s  PR odborníky pro-
bíhá fi nální diskuse nad vlastním 
logem a  rovněž jednání s  kompe-
tentními pracovníky UJAK o vytvoře-
ní vlastních webových stránek UJAK 
pro absolventy.

Cílem další etapy činnosti KA 
4.1, jež bude následovat po  realiza-
ci a  vyhodnocení empirického šet-
ření, je vytvoření funkčního modelu 
zpětných vazeb pro pravidelné sle-
dování uplatnitelnosti absolventů 
tak, aby jeho výstupy měly systema-
tický vliv na zkvalitňování vzdělávací-
ho procesu.

Jak si představujeme cílový stav 
našeho snažení? Absolventi naší 
alma mater se pravidelně setkáva-
jí, společně sdílejí významné spo-
lečenské události i  sami organizu-
jí společenské akce. Jsou pravidelně 
informováni o  akcích školy, zúčast-
ňují se přednášek, kurzů nebo jiných 
akcí, kde si mohou doplnit odbor-
né znalosti. Komunikují prostřednic-
tvím vlastních webových stránek pro 
absolventy a sociálních sítí, vyměňují 
si zkušenosti, vytvářejí týmy k řešení 
konkrétních problémů v praxi, orga-
nizují burzy, informují se o nabídce 
nebo poptávce volných pracovních 
míst, o možných tendrech atd. 

Je vytvořen funkční model zpět-
ných vazeb pro dlouhodobou spo-
lupráci s  našimi absolventy. Škola 
zná aktuální míru uplatnitelnosti 
absolventů, počítá s ní, pracuje s ní 
(vychází se zde z toho, že v postojích 
absolventů se odráží hodnocení kva-
lity vysokoškolské výuky) a  využívá 
ji mimo jiné v oblasti PR. Vzdělávací 
proces na  základě výsledků pravi-
delně prováděných výzkumů rov-
něž refl ektuje vnímání zaměstnatel-
nosti absolventů v  jejich pracovním 
okolí. Na základě vyhodnocení závě-
rů pravidelných šetření je součástí 
vzdělávací strategie UJAK aktualizace 
reálného a  žádoucího profi lu kom-
petencí absolventa. Funguje sys-
tém komunikace odborných kate-
der s  jejich absolventy. Katedry se 
významně podílejí na dalším odbor-
ném růstu svých absolventů. Příliš 
ideální představa? Uvidíme. 

PhDr. Eduard Entler, CSc., 
doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc.

Zvýšením kvality vzdělávacího 
procesu k vyšší uplatnitelnosti 

absolventů 
na trhu práce
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management kvality

Problematika kvality vzdělávacích, 
tvůrčích i všech dalších činností rea-
lizovaných na  UJAK je téma, které 
univerzitu provází od  jejích počát-
ků. Změna charakteru vysokého 
školství od  přísně výběrového sys-
tému k systému otevřenému každé-
mu, kdo splní vstupní předpokla-
dy, v devadesátých letech minulého 
století, která byla završena přijetím 
zákona č. 111/1998 Sb., o  vysokých 
školách, vnesla do veřejného prosto-
ru nový náhled na roli vysokých škol. 

Jestliže v předchozích 650 letech 
byly univerzity a  další vysoké ško-
ly vnímány především jako exklu-
zivní a často autonomní entity, kte-
ré se věnovaly jednotlivým vědám 
a  vzdělávání v  nich, nové pojetí, 
vytvářející prostor pro konkurenci, 
je nutí nahlížet na svoji činnost jako 
na  službu, kterou poskytují svým 
uživatelům – především studen-
tům, ale také dalším zainteresova-
ným stranám, jako jsou státní orgá-
ny, municipality, zaměstnavatelé, 
veřejnost a další. Toto pojetí zname-
ná, že „produktem“ práce vysoko-
školských učitelů a působení vyso-
ké školy jako celku není absolvent, 
nýbrž studijní program a podmínky, 

za kterých je realizován. Student je 
z tohoto pohledu zákazníkem, který 
studiem ve studijním programu zís-
kává potřebné znalosti, dovednosti 
a rozvíjí svoje schopnosti, zpravidla 
s  cílem získat co největší konku-
renční výhodu na trhu práce, tj. zís-
kat takové předpoklady, které mu 
umožní ucházet se o pro něj zajíma-
vé pracovní místo nebo být úspěš-
ný ve vlastním podnikání (nezávislé 
činnosti). Student, resp. již ucha-
zeč o  studium je tedy pro vysokou 
školu klientem, který si v  konku-
renčním prostředí vybírá takovou 
školu a studijní program, které mu 
umožní maximalizovat užitek, tj. při 
vynaložení přiměřeného úsilí zís-
kat příslušné kompetence a dosáh-
nout bakalářského, magisterského 
nebo doktorského vysokoškolského 
vzdělání. Management vysoké ško-
ly pak musí používat takové nástro-
je, které umožní plánovat, řídit 
a  vyhodnocovat účinnost celého 
systému řízení vysoké školy tak, aby 
byla schopna poskytovat uchaze-
čům o studium, studentům i absol-
ventům odpovídající služby, a  byla 
tedy konkurenceschopná na  trhu 
vzdělávání. Tento axiom je velmi 

naléhavý zejména v případě soukro-
mých vysokých škol, UJAK nevyjíma-
je, které nezískávají žádné prostřed-
ky na  vzdělávací činnost od  státu 
a jsou zcela vystaveny působení trž-
ních mechanismů.

Vedení UJAK si uvedené skuteč-
nosti dlouhodobě uvědomuje, a pro-
to systematicky buduje systém řízení 
a  vyhodnocování kvality především 
vzdělávací, ale i tvůrčí činnosti a dal-
ších, s  nimi souvisejících činnos-
tí, jako jsou správa a provoz budov, 
služby informačních a  komunikač-
ních technologií, knihovní a  vyda-
vatelské služby a  další. Základem 
systému je zjišťování spokojenosti 
studentů s  výukou, které je realizo-
váno pravidelně po každém semes-
tru. V  jeho rámci mohou studenti 
anonymně odpovědět na 15 otázek 
ke  každému předmětu, které se 
zaměřují především na přístup vyu-
čujícího k organizaci výuky, komuni-
kaci se studenty, na způsob výkladu 
nebo vedení seminářů, srozumitel-
nost výkladu a  také na  objektivitu 
hodnocení při zkoušce. Hodnocení 
je prováděno na čtyřstupňové škále, 
která velmi dobře umožňuje vyjádřit 
názor hodnotitelů na jednotlivé jevy. 

Management kvality na UJAK:  

zpětná 
vazba 
od studentů 
je pro univerzitu důležitá, 
vyučující jsou hodnoceni 
velmi příznivě
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management kvality

Jak vyplývá z  přiložených grafů, 
je celkové hodnocení pro akademic-
ké pracovníky UJAK poměrně lichoti-
vé, celkové hodnocení se pohybuje 
v  pásmu „spokojen – spíše spoko-
jen“, přičemž mírně kritičtější jsou 
studenti prezenční formy studia. Je 
samozřejmé, že v hodnocení jednot-
livých vyučujících se vyskytují i hod-
noty „spíše nespokojen“ a  „nespo-
kojen“. Tato hodnocení (stejně jako 
ta kladná) jsou prorektorkou pro 
akademické pracovníky projedná-
vána s vedoucími kateder a jimi pak 
s  konkrétními akademickými pra-
covníky. V  případech opakovaného 
negativního hodnocení vedení uni-
verzity zasahuje i  formou personál-
ních opatření.

Je vcelku logické, že o  validitě 
takovéhoto hodnocení realizované-
ho prostřednictvím studentských 
anket rozhoduje účast studentů 
na něm. Cílem vedení UJAK je zapo-
jení studentů do  hodnocení výu-
ky trvale zvyšovat. V případech, kdy 
jsou studenti buď velmi spokoje-
ni, anebo nespokojeni, bývá účast 
v anketě vyšší než 50 %. 

Druhým prvkem, kterým UJAK 
zjišťuje spokojenost studentů 
(a  vlastně v  tu chvíli již i  absolven-
tů) UJAK, je hodnocení spolupráce 
s  vedoucími bakalářských a  diplo-
mových prací. Tento aspekt je pro 
UJAK velmi důležitý především ze 
dvou důvodů. Závěrečné práce jsou 
vizitkou každého absolventa (a  tedy 
i  školy a  vedoucího práce), která 
po  něm ve  škole zůstává a  je pří-
stupná veřejnosti. Z  hlediska říze-
ní a  fungování školy pak jde o  to, 
že většina studentů studuje kombi-
novanou formou, a  tudíž má poně-
kud ztíženu možnost osobních kon-
zultací při zpracování závěrečné 
práce. Hodnocení funkčnosti sys-
tému přímé i  nepřímé komunikace 
mezi vedoucími závěrečných prací 
a  studenty je tedy pro vedení školy 
důležitou informací. I  v  této oblas-
ti jsou hodnocení studentů pro vět-
šinu vedoucích závěrečných prací 
poměrně lichotivá. V případech, kdy 
studenti opakovaně vyjádří nespo-
kojenost se spoluprací s  vedoucím 
své závěrečné práce, vedení UJAK 
situaci prověří a přijde s adekvátním 
řešením.

Z  pohledu absolventského je 
pro UJAK nejdůležitějším faktorem 
schopnost uplatnění absolventů 
na  trhu práce. Univerzita se pravi-
delně účastní šetření REFLEX realizo-
vaných Střediskem vzdělávací poli-
tiky při Pedagogické fakultě UK. 
Na základě této účasti získává infor-
mace o uplatnění absolventů na trhu 
práce. Dalším způsobem je vyhod-
nocování dat o  míře nezaměstna-
nosti absolventů vysokých škol evi-
dovaných Úřadem práce České 
republiky. Z  časové řady za  období 
let 2007–2017 je patrné, že celková 
míra nezaměstnanosti absolventů 
UJAK se i  v době fi nanční a hospo-
dářské krize pohybovala pod průmě-
rem českých vysokých škol. 

Pro posuzování kvality vzdělává-
ní na UJAK však nejsou důležité pou-
ze kvantitativní ukazatele. Zajímá 
nás i to, jak se naši absolventi uplat-
ňují v praxi, zda a  jak využívají zna-
lostí a dovedností, jež během studia 
získali, a  jak zpětně hodnotí svoje 
studium na UJAK. Proto jsme v rám-
ci projektu Zvyšování kvality vzdělá-
vací, tvůrčí a s nimi souvisejících čin-
ností na UJAK, který je zařazen do OP 

VVV, připravili a realizujeme klíčovou 
aktivitu Uplatnitelnost absolventů 
UJAK na  trhu práce, v  jejímž rámci 
řešitelský tým vedený dr.  Entlerem 
a doc. Svobodovou připravuje a rea-
lizuje sérii setkání s  absolventy, 
na  kterých budou diskutovány nej-
různější aspekty jejich uplatnění 
v  praxi a  vztahu ke  vzdělání získa-
nému na  UJAK. Cílem této aktivity 
je vytvořit stálý „panel“ absolventů, 
kteří budou se školou spolupraco-
vat a podílet se například na posuzo-
vání studijních programů, zadávání 
témat bakalářských a  diplomových 
prací atd. 

Problematika kvality vzděláva-
cí činnosti je samozřejmě mnohem 
širší, než se dá postihnout v  člán-
ku s  vymezeným rozsahem. A  stej-
ně tak i  problematika kvality tvůr-
čí činnosti a  jejího hodnocení, která 
je nedílnou součástí práce jakéko-
li univerzity, tedy i  té naší. K  těmto 
tématům se vrátíme v dalších číslech 
Univerzitních listů. 

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Přehled hodnocení výuky v zimních semestrech 2012/2013 – 2016/2017

Přehled hodnocení výuky v letních semestrech 2012/2013 – 2016/2017
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rozhovor

Dáváte dnes přednost klasické tele-
vizi, nebo využíváte možnosti tzv. 
chytrých televizí?

Já se dívám na  televizi klasic-
ky, postaru, takže si pořady pouš-
tím „live“. Na záznam obvykle nikdy 
nedojde, protože doba i  čas mě už 
posunují někam jinam.

Působil jste dlouhodobě ve  funkci 
předsedy Rady České televize, poté 
jste vedl ČT2. Jaký je podle vás sou-
časný stav našich médií?

Mediální scéna je u nás dynamic-
ká a  velmi se mění. Nástup nových 

technologií je tak razantní a  dyna-
mický, že mění i  funkci a smysl těch 
médií, která jsou u  nás označová-
na za  veřejnoprávní. Vezměte si, jak 
dravě se v  dnešní době hlásí o  slo-
vo nové technologie přenosu infor-
mací. A  vidíte, jak velké mediální 
domy jen lapají po dechu. U nás se 
tomuto trendu některé velké me-
diální skupiny přizpůsobily, někte-
ré se začaly více zaobírat zábavou, 
aby si udržely diváka nebo poslucha-
če. A z toho nám vyplývá jedna pod-
statná věc: v tom dnešním bouřlivém 
světě začíná být postavení veřejno-
právních médií ještě klíčovější, než 
bylo například před deseti patnác-
ti lety. Najednou, v  té přehršli infor-
mací, potřebujeme pevný bod. A tím 
pevným bodem nemůže být nic, co 
je placeno z  reklamy nebo nějakých 
soukromých peněz. To může být jen 
to, co je placeno z  veřejných peněz. 
A to i přesto, že se teď můžeme bavit 
o tom, jestli je situace v tom či onom 
veřejnoprávním médiu dobrá, či 
špatná, jestli nám toto veřejnoprávní 
médium lhalo, nebo ne. Podstata je, 
že veřejnoprávní média jsou jedním 
z  kořenů naší demokracie – a  to je 
jejich současné poslání. A s tím by se 
měli naši občané přímo identifi kovat.

Jsou podle vás současné mecha-
nismy kontroly a řízení veřejnopráv-
ních médií dobře nastaveny?

Současné kontrolní mecha-
nismy jsou takto nastaveny od roku 
1991 a  s  drobnými úpravami 
vydržely dodnes. Tedy dá se říci, že 
byly nastaveny s  velkým výhledem 
do budoucna. Myslím, že jsou nasta-
veny správně a jenom záleží na těch 
konkrétních lidech, kteří kontrolu 
provádějí. Vždy je to o tom, jestli se 
chtějí „prát o věc“, nebo si jen odse-
dět svoji schůzi a  vysedět si nějaký 
žold za to, že tam chodí.

Perou se dnešní radní veřejnopráv-
ních médií „o  věc“, anebo si jen 
vysedí svůj žold?

Jak sleduji zejména jednání Rady 
ČT, tak se radní perou o  to, aby 
ochránili jednání pana generálního 
ředitele tohoto média.

To je podle vás dobře, nebo špatně?
Víte, úloha Rady České televi-

ze je na  jedné straně generální-
ho ředitele zvolit, na  druhé straně 
kontrolovat, jestli nedělá nějakou 
neplechu. A  může být úkolem této 
rady – ve  chvíli, kdy přichází poli-
tický destrukční atak – ho i  chránit. 

Nové technologie 
mění funkci a smysl 
veřejnoprávních médií
Jaká je současná role veřej-
noprávních médií? Jsou 
návrhy na jejich zestátnění 
dobrý nápad? A co přine-
se druhá vlna digitalizace? 
S Janem Mrzenou, šéfre-
daktorem internetového 
portálu Česká média, býva-
lým předsedou Rady České 
televize a bývalým ředitelem 
okruhu ČT2 programu České 
televize, si v pořadu Katedra 
povídal Marek Hladký.
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Protože veřejnoprávní média je 
nezbytné nejen kontrolovat, ale 
musejí mít i  prostor pro svou čin-
nost. Takže nevyčítal bych jakousi 
ochranu ředitele paušálně, na druhé 
straně může příliš chvály a ochrany 
škodit. Ono rozmazlování takového 
manažera pak může v důsledku způ-
sobit doslovné zahnívání některých 
věcí, které nejsou úplně dobré.

Co konkrétního by se mělo změnit 
v současné veřejnoprávní televizi či 
rozhlase?

To je strašně zajímavá otázka 
a na  velmi dlouhou debatu. Teď se 
obě média připravují na druhou vlnu 
digitalizace. V  případě České televi-
ze vím, a to z vlastní zkušenosti, pro-
tože jsem u těch jednání byl, že i přes 
obrovskou náročnost a  investice je 
dobře připravena a tato změna bude 
přínosná. Ovšem v případě Českého 
rozhlasu si myslím, že připravova-
né změny nebudou příliš ku prospě-
chu vysílání. Myslím, že pro rozhlas 
je budoucnost zejména v  prostředí 
internetu. Současné kroky k digitali-
zaci rozhlasu tak vidím zejména díky 

jistým obchodním zájmům. Ale ještě 
je čas na rozumnou diskusi, protože 
tohle technické řešení bude v hori-
zontu šesti až osmi let. A to je oprav-
du dlouhá doba.

Hodně se dnes mluví o  zestátnění 
veřejnoprávních médií. Co vy na to?

Já to vidím jako velké nebezpečí. 
Sice tento princip v některých výcho-
doevropských zemích funguje, ale 
když vidíte turbulence na naší poli-
tické scéně, tak je to pro mě napro-
sto nesmyslná varianta.

Nejsou rozpočty ČT a  ČRo naddi-
menzované? Sedm a  půl miliardy 
pro Českou televizi a dvě a půl mi-
liardy korun pro Český rozhlas? 

To je právě ta otázka, jestli dva-
cet stanic Českého rozhlasu je moc, 
nebo málo, jestli šest programů 

České televize je moc, nebo málo. 
Ale já se na  to dívám ještě troš-
ku jinak. Tento systém fi nancování 
veřejnoprávních médií byl nastaven 
v  roce 2004. Tehdy jsem se podílel 
na  přípravě této legislativy. Takže 
třináct let stejný rozpočet není urči-
tě naddimenzovaný. Ale můžeme se 
bavit o tom, jestli se tyto peníze utrá-
cejí správně, zda všechny projekty 
mají smysl, zda mají veřejnoprávní 
média účelné změny ve svých vlast-
ních strukturách. A  to jsou velice 
složité otázky, které by zabraly mno-
ho hodin rozhovoru. Ale principiálně 
je výše rozpočtu nastavena správně.

Jak vnímáte klíč, podle kterého jsou 
v  současnosti voleni členové rad 
veřejnoprávních médií?

Volby do  těchto rad probíhají 
podle pětadvacet let starého záko-
na. Tedy – měnit je co, protože věci 
se v  čase prostě vyvíjejí. Ovšem ten 
princip sám o sobě špatný není. Jde 
spíš o  to, že samotnou volbu pro-
vádějí poslanci. A  to jsou také jen 
lidé. A  řada z nich vůbec netuší, co 
tyto rady dělají. Nevědí tedy, koho 

do nich mají zvolit. Já ještě pamatuji 
rady, ve kterých seděli ryzí odborní-
ci na média. Bohužel, v současnosti 
odborníky na média hledám v těchto 
radách čím dál složitěji. Množí se ti, 
kteří si jdou do těchto rad jen odse-
dět ten svůj žold. A to je daleko větší 
problém než samotný klíč, podle kte-
rého jsou tito radní vybíráni.

S  čím jste ve  funkci předsedy Rady 
ČT nejvíce bojoval?

To je zajímavá otázka. Já vlastně 
ani moc nebojoval. Bylo to tím, že 
jsem měl v Radě České televize řadu 
osobností. Vedle Milana Knížáka 
sedávala Helena Fibingerová. 
Naproti nim Erazim Kohák. Do toho 
exministr Milan Horálek. Děkan 
Fanta. Prostě osobnosti, které měly 
velkou chuť do  toho, aby fungova-
lo všechno, co děláme. To znamená: 

aby Rada ČT dělala přesně to, co má 
dělat, a aby televize dobře fungova-
la. Takže mou jedinou ambicí bylo 
dát tento hvězdný tým dohromady, 
a aby měl výborné pracovní výkony 
a výsledky. Abychom si jenom neří-
kali své názory. A to se nám, myslím, 
povedlo. Takže já osobně s  ničím 
nebojoval. My jsme prostě makali.

Jste šéfredaktorem internetového 
portálu Česká média. Jak si vybíráte 
své spolupracovníky? 

Musím říct, že jsem měl vždyc-
ky velké štěstí na  lidi kolem sebe. 
Mnoho z  nich mi přihrál osud. Ale 
taky umím poměrně dobře odhad-
nout, zda se bavím s člověkem, kte-
rému jde o  společnou věc, ane-
bo jestli jde o někoho, kdo mě chce 
vodit za  nos a  říkat, proč co ne-
jde. Za  třicet let praxe musím říct, 
že na  svůj instinkt poměrně dám. 
Prostě mě baví spolupracovat s  lid-
mi, se kterými to má cenu. 

MgA. Marek Hladký

je šéfredaktorem internetového 
portálu Česká média. Působil 
ve funkci předsedy Rady České 
televize, dále jako výkonný ředitel 
programového okruhu ČT2 a předtím 
také jako ředitel Jihočeského divadla 
v Českých Budějovicích.

Ing. Jan Mrzena 

V dnešním bouřlivém světě začíná bý t 
postavení veřejnoprávních médií ještě 
klíčovější, než bylo například před 
deseti patnácti lety.

rozhovor
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jazyky na UJAK

Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha je jediným místem v Česku, kde 
lze vykonat mezinárodní jazykovou 
zkoušku telc. Zkoušky telc jsou akredi-
továny a uznávány v mnoha státech 
Evropy a jsou nedílným dokladem při 
studiu i při získávání zaměstnání. 

V  České republice jsou zkouš-
ky telc součástí „Seznamu stan-
dardizovaných jazykových zkou-
šek Ministerstva školství, mládeže 
a  tělovýchovy“ a  od  podzimu 2015 
jsou zařazeny do  seznamu stan-
dardizovaných zkoušek nahrazují-
cích zkoušky z  cizích jazyků profi lo-
vé části maturitní zkoušky, rovněž 
vydaného Ministerstvem školství, 
mládeže a  tělovýchovy. V  současné 
době společnost telc GmbH, která 
zkoušky vytváří, nabízí přes osmde-
sát různých zkoušek z deseti jazyků 
po téměř celé Evropě i mimo ni. 

„UJAK jako jediný licenční partner 
telc GmbH v  České republice nabízí 
studentům i  zájemcům z  řad veřej-
nosti možnost složení mezinárodní 
jazykové zkoušky telc, a  tím získání 

jazykového certifi kátu z  jazyka ang-
lického, německého a  francouzské-
ho. Mezinárodní jazykové certifi káty 
telc mají na naší univerzitě již dlou-
holetou tradici a do dnešních dnů je 
absolvovaly stovky úspěšných kandi-
dátů. V nabídce jsou zkoušky od nej-
nižší jazykové úrovně A1 až po nej-
vyšší C2 z  angličtiny a  němčiny, 
z  francouzštiny pak do  úrovně B2. 
Z  hlediska jazykových úrovní zůstá-
vá nejrozšířenější úroveň B1 a  B2, 
k nimž se v minulých letech přihlá-
silo téměř 69 % uchazečů,“ vysvětlu-
je vedoucí Katedry cizích jazyků UJAK 
Mgr. Růžena Nováková.

NOVÉ FORMÁTY 
JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

Podoba jazykových zkoušek se 
v průběhu jejich samotné existence 
postupně vyvíjela a  přizpůsobovala 
aktuálním požadavkům. Současně 
rostl a  stále roste počet nabíze-
ných zkoušek v  jednotlivých jazyko-
vých úrovních. Vedle jednoúrovňo-
vých zkoušek z  angličtiny, němčiny 

a  francouzštiny se těší stále větší 
oblibě zkoušky duální – především 
z angličtiny a stále více i z němčiny. 

„Duální zkoušky telc jsou na evrop-
ském trhu již několikátým rokem 
a dávají velkou šanci těm, kteří nejsou 
rozhodnuti, na kterou úroveň zkoušky 
se mají přihlásit, neboť prověřují kan-
didátovy znalosti na dvou jazykových 
úrovních. V uplynulém roce jsme zařa-
dili do naší nabídky i profesně zamě-
řené duální certifi káty řady Business,“ 
popisuje magistra Nováková.

Z  německého jazyka existují již 
několik let duální zkoušky profes-
ně zaměřené v oboru zdravotnictví. 
Jedná se o  zkoušky určené jednak 
pro lékaře a  lékařky a  jednak pro 
zdravotnický personál. Novinkou 
jsou pak duální zkoušky řady Beruf
na  úrovních B1-B2 a  B2-C1. Jde 
o zkoušky obecně profesně zaměře-
né. Jsou obdobou anglických zkou-
šek řady Business.

NA UJAK S PŘÍPRAVOU 
NA ZKOUŠKY POMOHOU

Pro úspěšné složení zkoušek telc
nabízí UJAK tříměsíční Přípravné 
jazykové kurzy ke  zkouškám telc. 
Vyučujícími jsou zde licencovaní 
komisaři zkoušek telc, což zaruču-
je velmi kvalitní přípravu poslucha-
čů nejen k  jazykovým zkouškám. 
Významnou formu činnosti Katedry 
cizích jazyků představuje bezpo-
chyby výuka ve  státních institu-
cích a fi rmách, a  to jak skupinová, 
tak rovněž individuální. Tato výuka 
má již dlouholetou tradici a  výbor-
né reference od  státních i  soukro-
mých institucí a  podniků. „Kurzy 
připravujeme na  míru, na  základě 
důkladné analýzy přání a  cílů klien-
ta. Garantujeme kvalifi kované české 
i zahraniční učitele a zároveň nabízí-
me možnost přípravy nejen k mezi-
národním jazykovým zkouškám telc,“ 
popisuje magistra Nováková.

Pokud vás jazykové zkoušky telc
zaujaly, vězte, že probíhají zpravi-
dla třikrát ročně v  řádných termí-
nech v  únoru, v  červnu a  v  listo-
padu, v  případě většího množství 
zájemců vyhlašuje UJAK další mimo-
řádné termíny. Nejbližší zkoušky 
se konají v  letošním roce ve dnech 
14.–16. 6. 2018 / 21.–23. 6. 2018. 

Výuka cizích 
jazyků na UJAK
nové formáty zkoušek, důkladná 
příprava i firemní výuka
Univerzita Jana Amose Komenského Praha je jediným mís-
tem v Česku, kde lze vykonat mezinárodní jazykovou zkouš-
ku telc. Zkoušky telc jsou akreditovány a uznávány v mnoha 
státech Evropy a jsou nedílným dokladem při studiu i při 
získávání zaměstnání. 
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MBA

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ 
MEZI PEDAGOGY 
A STUDENTY

MBA program trvá tři semest-
ry, výuka probíhá kombinovanou 
formou ve  víkendových blocích. 
I  s  ohledem na  fakt, že studen-
ti MBA jsou zásadně pracovně 
vytížení lidé, kteří již ve svém obo-
ru obvykle dosáhli určité pozi-
ce a uznání, je třeba zohledňovat 
jejich časové možnosti, a proto je 
část výuky realizována také for-
mou online v podobě hromadné 
konference. „Máme sice připra-
venu i  formu výuky, která by se 
odehrávala téměř výhradně onli-
ne a byla by jen doplněna něko-
lika vícedenními bloky soustře-
dění v Praze, avšak zatím jsme se 
k realizaci této v našem prostředí 
stále ještě dosti neobvyklé podo-
by výuky neodhodlali. Jsme však 
přesvědčeni o tom, že by našemu 
MBA tato forma umožnila vstup 

na opravdový globální trh vzdělá-
vání,“ pokračuje docent Rákosník. 
„K  tomuto cíli jsme v posledních 
letech vykročili i  tím, že některé 
ročníky již byly vyučovány výhrad-
ně v  anglickém jazyce. Nicméně 
rozhodující je každý rok konkrét-
ní portfolio uchazečů, zda prefe-
rují spíše česko-anglickou, či zcela 
anglickou podobu výuky.“

„Velikost studijních skupin 
osciluje podle míry aktuálního 
zájmu na  trhu. Na  základě dosa-
vadních zkušeností považujeme 
za ideální skupiny o velikosti 10–15 
osob, někdy připouštíme i skupi-
ny menší. Jejich složení bývá znač-
ně různorodé, obvykle nechy-
bějí ani studenti ze zahraničí. 
Rozmanitá je i  věková struktura, 
přičemž dominují třicátníci a  čty-
řicátníci, což je způsobeno tím, 
že MBA tohoto zaměření obvyk-
le vyhledávají nikoli čerství absol-
venti, nýbrž lidé pracující již delší 
dobu na vyšších řídicích pozicích 
a  hledající nové možnosti roz-
voje svého osobního potenciá-
lu,“ popisuje dlouholetá koordi-
nátorka-asistentka programu, 
doktorka Andrea Kočková. Právě 

takováto koncepce studijních sku-
pin vytváří ideální podmínky pro 
výměnu zkušeností napříč nejrůz-
nějšími oblastmi, které se studo-
vaným oborem souvisejí. 

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY 
V TEORII I PRAXI

Způsoby výuky i soubor před-
mětů jsou velmi široké. „Své mís-
to v programu MBA mají i klasické 
přednášky, třebaže těžiště akti-
vit studentů nespočívá v  tradič-
ním ‚bifl ování‘ vědomostí, nýbrž 
v  aktivním (zpravidla kolektiv-
ním) řešení zadaných problémů 
v  podobě ‚case studies‘ či říze-
ných diskusí. Studenti obvyk-
le preferují aktuální témata, jež 
rezonují v médiích, čemuž nutně 
přizpůsobujeme i  výuku historic-
ko-teoretických předmětů. Právě 
tímto způsobem se efektivně pro-
věřuje jejich schopnost aplikace 
mnohdy abstraktních vědomostí 
na konkrétní tematiku, jež je díky 
své aktuálnosti zajímá,“ uzavírá 
docent Rákosník.  

Jan Červenka

Desetileté 
výročí
programu MBA na UJAK

Na Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha (UJAK) 
slavíme již desetileté výročí 
realizace prestižního manažer-
ského MBA programu Řízení 
lidských zdrojů a Evropská 
unie s mezinárodní akreditací 
u uznávané německé agentury 
FIBAA. „Snažili jsme se vytvořit 
jedinečný program, který by 
neměl na domácím trhu ekvi-
valent a zároveň by byl založen 
na silných stránkách univer-
zity, což představovaly mimo 
jiné bakalářské a magisterské 
obory evropských studií a řízení 
lidských zdrojů. Jejich vynikající 
personální obsazení uznávaný-
mi odborníky si doslova říkalo 
o to, aby byly jejich akademické 
znalosti propojeny s praktic-
kými zkušenostmi manažerů 
z podnikové sféry. A program 
MBA byl na světě,“ konstatuje 
dlouholetý vedoucí progra-
mu, docent Jakub Rákosník. 
Po náročném reakreditačním 
procesu byla akreditace v led-
nu 2015 úspěšně prodloužena 
na další období do roku 2020.
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o knihách

Náš rozhovor se odehrává v  pořadu 
Katedra. Jaké pořady v  rádiu vy sám 
nejraději posloucháte?

To je dobrá otázka, protože ved-
le knih jsem velkým fanouškem rádia. 
Mnoho lidí si už dnes nepamatuje, co 
se vysílalo v  rádiu před rokem 1989. 
Tehdy byl dán poměr vysílaných čes-
kých a  ruských písniček. A  například 
anglická písnička v  českém překladu 
zazněla jen v  jednu odpoledne ve slo-
venském pořadu, který se tehdy jme-
noval Zákruta.

Pozor zákruta, na stanici Hvězda…
Přesně tak. A protože jsem se stal 

velkým fanouškem rozhlasu, začal jsem 
si doma stavět antény a předzesilova-
če. Tak jsem začal přijímat například 
pořady z Německa a  Polska. Zajímala 
mě kvalitní zahraniční hudba, která se 
u nás nedala koupit. Já jsem tyto pís-
ničky přes své zesilovače nahrával 
a potom dál šířil mezi lidi.

Pojďme k  vaší profesi. Co má pod-
le vás společného svět literatu-
ry s  ryze technickým oborem, kte-

rý jste na  Českém vysokém učení 
technickém vystudoval? 

Všechno, na co kdy lidé přišli, bylo 
sepsáno v  odborných knihách. Ty mě 
nesmírně bavily. Tak jsem se stal čle-
nem Státního nakladatelství tech-
nické literatury. Chtěl jsem praco-
vat ve výzkumu. Nakonec jsem objevil 
možnost pracovat v  nakladatelství 
odborné vědecké a počítačové literatu-
ry, tehdy začínající Grady. Protože počí-
tačům jsem poměrně dobře rozuměl, 
uměl jsem sestavit ediční plán. Pak už 
jsem jen oslovil autory a opravdu vzni-
kl jeden z prvních edičních plánů toho-
to nakladatelství. Potom se přidaly 
další obory – jako ekonomie, zdravot-
nictví, účetnictví, technické obory. Já se 
začal zaobírat technickými záležitost-
mi v nakladatelství, takže jsme brzy byli 
první, kdo měl kompletní počítačovou 
síť. Podle našeho vzoru si spousta dal-
ších nakladatelství zařídila své počíta-
čové sítě. Technické vědomosti jsem 
používal a dones používám pro rozvoj 
a vedení fi rmy.

Je nějaká paralela mezi technickým 
vzděláním a řízením lidí?

Paralelou je odborná literatura, kte-
rá se týká personalistiky.

Mimochodem, jaký jste byl student?
Z pohledu rodičů určitě bezproblé-

mový, ale studium jsem nepřeháněl. 
A někdy jsem dosáhl i na  stipen dium. 
A  s  vyššími ročníky se moje studijní 
výsledky postupně zlepšovaly. Nikdy 
nezapomenu na  předmět termome-
chanika. Na zkoušku z něj jsem se učil 
snad nejvíc ve svém životě. A nakonec 
jsem zkoušku udělal na jedničku.

Jste přísný ředitel?
Podřízení by určitě řekli, že jsem. 

Ale já si to nemyslím. (se smíchem)

Kolik knih u nás vlastně ročně vychází?
Dlouhodobě je to okolo šestnác-

ti tisíc novinek, respektive knižních 
materiálů, kterým je přiřazeno ISBN. 
Přibližně osm až deset tisíc je jich urče-
no pro čtenáře, zbytek jsou účelové 
publikace.

To je tedy hodně účelových publikací…
(se smíchem) Opravdu hodně… 

Ale i  knih určených pro trh je dost. 

Ročně v Česku vyjde na šestnáct tisíc knih, 

Češi čtou hodně 
a knihy mají rádi

Mají tištěné knihy 
budoucnost? Zajímají knihy 
i mladé čtenáře? A jací jsou 
Češi čtenáři ve srovnání 
s dalšími národy? Rozhovor 
s Ing. Milanem Brunátem, 
ředitelem Nakladatelského 
domu Grada, vedl v pořadu 
Katedra, který vzniká 
na UJAK, MgA. Marek Hladký.
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Máte tři sta pětašedesát dnů v  roce 
a  tady vychází okolo devíti tisíc novi-
nek. Nakladatelství je snad jediný obor, 
kde je více výrobců než prodejců. A to 
jak u  nás, tak v  zahraničí. U  nás jsou 
dva tisíce nakladatelů a  pět set knih-
kupců. Tedy přetlak knížek je obrovský 
a nabídka široká.

Jaké je srovnání se zahraničím co 
do počtu vydaných knih na obyvatele?

Jsme jednou ze zemí, kde vychá-
zí nejvíce novinek na  obyvatele. Před 
námi jsou jen asijské státy. Český národ 
miluje knížky a hodně čte.

Uživí se nakladatel na našem malém 
trhu?

Ano, tady je mnoho nakladatelů, 
kteří se slušně uživí. A Grada je jedním 
z nich. Myslím, že málokterý nakladatel 
svoji produkci dotuje ze svého.

Po  roce 1989 se snížily počty knih 
označovaných za  bestseller. Kolik 
dnes stačí prodat kusů, aby byla kni-
ha označena za úspěšnou?

Deset tisíc kusů je dnes považová-
no za  velký úspěch. Výjimečně se ješ-
tě prodá i stotisícový náklad. Ale těchto 
knížek je jedna dvě ročně.

Která kniha Grady je nejprodávanější?
Když sečteme všechna období, tak 

to lidé neuslyší rádi, ale jsou to Daňové 
zákony paní profesorky Hany Markové. 
Těch se prodalo půl milionu výtisků. 

Jaká je budoucnost knižního trhu 
v České republice?

Já pevně věřím, že dlouhá. Určitě 
bude počet prodaných výtisků klesat. 
Odbornou literaturu budou postupně 
nahrazovat elektronické verze. Ale kla-
sická kniha vždy přežije. Je krásná, voní, 
dají se udělat na omak nádherná lamina. 
Takže věřím, že kniha bude i v budoucnu 
pěkným dárkem a zůstane jí pevné mís-
to v našich domácích knihovnách. 

Základem vaší produkce jsou tedy 
stále tištěné knihy?

Takhle se to říct nedá, protože 
naprostou většinu knížek máme v tiště-
né i elektronické podobě. Ale samotné 
elektronické knížky tvoří jednotky pro-
cent z objemu tištěných knih.

Takže jako Češi jsme „papíromilci“.
Máte pravdu, jsme papíromilci. Ale 

nejenom my, celý svět dává přednost 
papírovým knihám.

Co knihy a vaše rodina?
Moje paní je učitelka a oba mí syno-

vé studují vysokou školu. A  u  obou 
mám pocit, že ještě neviděli skripta. 
Mají studijní materiály v  elektronické 
podobě, takže nevím, jestli budoucnost 
odborné literatury na vysokých školách 
bude opravdu růžová. (smích)

Jak čtou současné děti? Jsou lepší, 
nebo horší čtenáři, než jsme byli my?

Moje žena se specializuje na  prv-
ní stupeň základní školy. A  její žáci 
už po  první třídě čtou velice dobře. 
A pochvalují si to především jejich rodi-
če, protože děti to čtení opravdu baví. 
Jde o to, aby děti četly opravdu to, co je 
zaujme. U Grady proto vydáváme řadu 
První čtení. To jsou knížky s jednodušší-
mi větami i textem.

Vy sám dáváte přednost klasické kni-
ze, nebo její elektronické verzi?

Pokud to jde, tak jednoznačně kla-
sické knize. Ale jsou oblasti, kdy musím 
upřednostnit elektronickou verzi, zvláš-
tě když potřebuji něco rychle najít. 
V  tomto případě je elektronický text 
nezastupitelný. Dáte „CTRL+F“ a najde-
te to hned!

Jak vnímáte audioknihy?
Je to velká móda poslední doby. 

Meziroční vzrůst je 37 procent, což 
je závratné číslo, ale tržby byly jen 
112  milionů. A  když vezmete, že trž-
by za  papírové knížky jsou přibliž-
ně 7,5  miliardy korun, tak poměr 
audioknih je velice nízký.

Jak si vybíráte své spolupracovníky?
Je velice těžké poznat, zda má 

dotyčný člověk cit pro výběr kvalitních 
knížek, které se budou dobře prodá-
vat. Na to jsem zatím nepřišel, takže si 
vybírám fajn lidi, kteří mají rádi knihy 
a o  kterých jsem přesvědčen, že svou 
práci nemají jen na  osm hodin den-
ně, protože o  tom, co se bude vydá-
vat, přemýšlejí stále, stejně jako okolo 
sebe hledají inspiraci. Dále musejí mít 
odborné předpoklady. Tedy perfektní 

češtinu, perfektní gramatiku, orientaci 
v daném oboru – nejlépe když jej mají 
přímo vystudovaný – a musejí si velmi 
dobře rozumět s počítačem.

Vzpomenete si, kdy vás popr-
vé uhranula magická vůně knih 
a knihkupectví?

Určitě to bylo nakladatelství 
ve  Spálené ulici. Dodnes si pamatuji, 
jak to tam vypadalo. A taky si pamatuji 
na tehdejší plátěnou knižní vazbu. Tam 
poprvé se mi knihy zalíbily. 

Co vás na  nové knize zaujme jako 
první?

Rozhodně obálka. Jestli na ní není 
chyba. Jednou se nám stalo, že jsme 
měli jiného autora na  obálce knihy 
a  jiného na  hřbetu. To vzniklo změ-
nou autora a grafi ci zapomněli opravit 
hřbet. A objevili jsme to, až když kniha 
přišla z tiskárny. Tak to nebylo dobré… 
Nebo se nám stalo, že jsme na obálce 
uvedli jiné křestní jméno autora…

Co se v tu chvíli děje v hlavě ředitele 
nakladatelství?

(se smíchem) Jak to co nejlevněji 
napravit. Tiskařský šotek je prostě neú-
prosný! 

MgA. Marek Hladký

je generálním ředitelem a členem 
představenstva Nakladatelského 
domu GRADA Publishing, a. s., 
kde působí od jeho založení 
v roce 1992. Po absolvování 
na ČVUT zde působil jako interní 
aspirant a posléze pracoval jako 
výzkumník ve Výzkumném ústavu 
potravinářského průmyslu.

Ing. Milan Brunát, CSc.,

o knihách
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projekt

Od začátku projektu, tedy od 1. března 
2017, proběhly čtyři tzv. focus group, 
což jsou periodická setkání řešitelské-
ho týmu, ředitelů a vychovatelů z  jed-
notlivých základních škol. „Na  focus 
groups se řeší případné nedostat-
ky projektu a  probíhá vyhodnocová-
ní dosažených výsledků. Vychovatelé 
mají k dispozici metodickou příručku, 
podle níž probíhá obsahová náplň jed-
notlivých projektových týdnů. Před let-
ními prázdninami, tj. v  červnu 2017, 
proběhla první vlna šetření, kde byla 
analyzována recentní znalost proble-
matiky bezpečnosti. Na základě tohoto 
šetření lze dovozovat, že znalost žáků 
není na  adekvátní úrovni. Doufejme 

tedy, že po  implementaci námi vytvo-
řené metodické příručky se úroveň 
znalostí z  oblasti bezpečnosti zvýší,“ 
popisuje Mgr.  Jiří Víšek, hlavní odbor-
ný garant projektu. Na  začátku roku 
také základní školy obdržely pomůcky 
pro ukázku praktických příkladů tře-
ba z oblasti první předlékařské pomo-
ci. Tyto pomůcky byly zakoupeny 
z fi nančních zdrojů projektu.

A  jaké jsou dosavadní ohlasy ze 
strany participujících škol?

„Věříme, že projekt je přínosný. 
Jeho témata jsou natolik závažná, že 
jejich opakování je nutné. A je dobré, že 
tato témata pronikají i  do  zájmového 

vzdělávání ve větší míře a ucelenější for-
mě, než tomu bylo doposud. Prozatím 
nejzajímavějším prvkem pro žáky byla 
dle našeho názoru ná vštěva hasičské 
stanice. Děti se ale těší na každý nový 
projektový týden. Vnáší jim do  zájmo-
vého vzdělávání nový prvek, který je 
pro ně zajímavý a  lákavý,“ popisu-
je Mgr.  Ivona Šípošová, ředitelka ZŠ 
Opletalova, Kraslice.

„Naše ZŠ se nachází v lokalitě, v níž 
bydlí více sociálně slabších občanů. 
Jejich děti velmi často naši školu navště-
vují. Myslíme si, že je velice vhodné dát 
těmto dětem možnost rozšířit a upev-
nit znalosti a  vědomosti, které projekt 
nabízí a  kterých se jim ze stran rodin 
z  různých důvodů nedostává. Za  pří-
nos pro děti považujeme neustálou 
možnost vštěpování znalostí ohledně 
dopravy a  vlastního bezpečí. Dobré je 
děti seznámit se záchrannými složkami, 
velkým přínosem byl program u  HZS 
v  Teplicích. Hasiči se dětem opravdu 
věnovali a  seznámili je s  pomůckami 
a rozsáhlou škálou svých kompetencí,“ 
říká Mgr. Vladimír Mašek, ředitel ZŠ 
Teplice, Edisonova ulice. 

A  jaké jsou další plány? „Na  jaře 
bude probíhat ukázka jednotlivých 
složek integrovaného záchranného sys-
tému České republiky na  příslušných 
základních školách, z  těchto ukázek 
bude natočen krátký dokument, kte-
rý by měl sloužit jako výukový materiál 
a v budoucnu bude součástí metodické 
příručky,“ uzavírá Mgr. Jiří Víšek. 

Děti se těší 
na každý nový 
projektový týden,
říká ředitelka ZŠ zapojené do projektu UJAK

Podpořit tvorbu občanských kompetencí žáků ze socioekono-
micky znevýhodněného prostředí prostřednictvím výchovně-
vzdělávacího programu – to je poslání nového výzkumného 
projektu, který řeší Univerzita Jana Amose Komenského Pra-
ha. Je tomu rok od jeho začátku, jak tedy projekt probíhá?
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projekt

Projekt Rozvoj občanských kompetencí v  oblasti bezpečnosti a  ochrany 
obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, regis-
trační č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610, je spolufi nancován z  EU 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání a  bude realizován 
v období 1. března 2017 – 30. června 2019.
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rozhovor

Vystudoval jsi dokumentární tvorbu 
na FAMU, od té doby jsi natočil řadu 
dokumentů jak pro Československou, 
tak pro Českou televizi, například 
Poločas rozpadu na  motivy knihy 
Radka Johna nebo z posledních jme-
nujme dokument Fenomén Kohout či 
Semafor. Ale jsi i fi lmový režisér. Jak 
došlo k tomu, že jsi začal točit fi lmy? 

Dokument jsem nikdy neopus-
til, protože to je nejkrásnější povolá-
ní, hlavně pro mladé. Dokumentární 
tvorba je neustálá nejistota, krok 
do  tmy – dokument nelze připravit 
a hlavní důraz je zde kladen na vzta-
hy, protože dokumentarista se musí 
se situací tvořivě i  lidsky vyrovnat. 
Když to člověk dělá dlouho, je to 
vyčerpávající. Dokumentarista pak 
potřebuje překročit hranice doku-
mentárního sdělení a hledá příběhy 
s fabulací. Dokument točím neustále, 
ale potřeboval jsem se vyjádřit i jinak. 
Hodně píšu, takže si můžu hranou 
tvorbu v klidu připravit a dotáhnout 
to až do tvaru, který chci, aby to mělo. 
Při natáčení pracuji hlavně se scéná-
risty, které již znám. Nejlepší je to stří-
dat, dokument, hranou tvorbu nebo 
divadlo, člověk pak není tak blízko 
k  vyhoření. Sám znám dokumenta-
risty v mém věku, kteří již netočí, pro-
tože skutečně vyhořeli. Dokument 
je příběh a  obrovskou roli tu hra-
je postava dokumentaristy. I když se 
poslední dobou tvůrci hodně přiklá-
nějí k  novinařině, pro mě je doku-
mentární tvorba ta nejčistší fi lmařina. 

Jak si vybíráš témata?
Když točím Geny, tak mi nabíd-

nou témata, o  kterých přemýšlím, 

zda mají silný příběh, a pak si vyberu. 
Pokud člověk točí s někým, koho zná, 
není to problém, témat je nepřeber-
ně. Otevřeš si noviny a díváš se, co se 
kde děje nebo kdo je zajímavý, ať již 
jde o vědce, politika, sportovce, nebo 
krásnou a  zajímavou ženu. Zvedneš 
telefon, s  tím člověkem se domluvíš 
a začneš pořad připravovat. 

Ty pracuješ hlavně pro televizi, ale 
točil jsi i fi lmy. Natočil jsi například 
televizní seriál O ztracené lásce, fi lm 
Milenci a  vrazi nebo Zločin v  Polné, 
což byl snímek natočený na základě 
skutečné události. Tvým posledním 
celovečerním fi lmem je Monstrum. 
Máš tedy hodně široký záběr...

Uvádíš vlastně tři žánrové mož-
nosti. O ztracené lásce byla devítidílná 
pohádka, Milenci a  vrazi je fi lm nato-
čený podle románu Vladimíra Párala 
a  poslední příběh, Zločin v  Polné, je 
natočen na základě skutečné událos-
ti. Jde o  kriminální příběh – událost, 

která se zvrhla v antisemitské běsně-
ní –, pro který napsal scénář Václav 
Šašek a nabídl mi ho před deseti lety. 
Všichni se toho báli, zdálo se jim to pří-
liš exaktní, ale nakonec měl fi lm jednu 
z  největších sledovaností, a  dokonce 
jsme v roce 2017 dostali Českého lva 
za nejlepší televizní minisérii (fi lm měl 
dva díly) v kategorii televizní fi lm. 

Jedním ze tvých posledních projek-
tů byl celovečerní fi lm Monstrum. 
Příběh, který se pohybuje na hranici 
tragiky a humoru... 

Je to jako v  životě. Jde o  příběh 
sochaře, který se dostal do soutěže 
o  sochu Stalina na  Letné, vyhrál ji 
a nemohl již couvnout. Ocitl se tak 
v  tlaku shora i zdola, protože to byl 
předválečný sochař a  nekomunis-
ta a najednou mu lidé psali sprosté 
dopisy. 

Natočil jsi i  řadu zábavných pořa-
dů pro Českou televizi. Spolu jsme 

Dokumentární tvorba 

je neustálá 
nejistota, 
krok do tmy, 
říká Viktor Polesný 

Rozhlasový pořad Katedra, 
který vzniká na UJAK v ate-
liéru Marka Hladkého, nabízí 
svým posluchačům rozho-
vory se zajímavými a uzná-
vanými osobnostmi. Tuto 
defi nici bez výjimky naplňuje 
režisér Viktor Polesný, s nímž 
rozhovor nejen o umělecké 
tvorbě vedla Soňa Štroblová.
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Televizní, fi lmový a divadelní režisér, 
scénárista, milovník juda a boxu 
a velký vyznavač buddhismu. Je 
autorem řady dokumentárních 
fi lmů jak pro Československou, 
tak i Českou televizi, režisérem 
fi lmu Milenci a vrazi, divadelním 
režisérem Shakespearovských 
slavností na Pražském hradě a řady 
představení na scéně Divadla 
v Řeznické, Divadla Ungelt, Divadla 
na Vinohradech a řady dalších 
divadelních scén. Diváci ho znají 
i jako režiséra zábavných televizních 
pořadů. 

Viktor Polesný

rozhovor

pracovali na hře Arnošta Goldfl ama 
Biletářka, ale točil jsi i  pořad 
Všechnopárty s  Karlem Šípem, 
Hodiny zpěvu se Zdeňkem Svěrákem 
nebo Ruskou ruletu s  Oldřichem 
Kaiserem a  Jiřím Lábusem. Je dnes 
zábava jiná než dříve? 

Politická situace je dnes tak 
otravná, že se lidé chtějí především 
bavit, a  ukazuje se, že je strašně 
málo autorů i  režisérů, kteří nato-
čit zábavu opravdu umějí. Režiséři 
typu Jána Roháče, Iva Paukerta nebo 
Zdeňka Podskalského, kteří k zábav-
ným pořadům přistupovali zodpo-
vědně, opravdu chybí. Ale nejen 
režiséři – chybějí i autoři. Zábavný 
pořad se musí zodpovědně nazkou-
šet, třeba Jiřina Bohdalová zkouše-
la jednu scénku čtrnáct dní. Já sám 
se rád směju, ale zábavu točím jen 
s  tím, kdo má zkušenost s vystupo-
váním před publikem. Protože jen 
tehdy, když ji získáš, stejně jako Pepa 
Dvořák, Jan Werich a  Jiří Voskovec 
nebo Jiří Suchý, můžeš jít do  televi-
ze, kde nemáš publikum. Tu největ-
ší zkušenost získáš především před 
diváky na estrádách.  

Jsi ale i  divadelní režisér, ve  tvé 
režii vznikly inscenace Zločin a trest, 
Čekání na  Godota, Macbeth, Smrt 
obchodního cestujícího. Často reží-
ruješ i  Shakespearovské slav-
nosti na  Hradě. Jak dalece se liší 
Shakespearova tvorba od  té sou-
časné, kde jde především o  velké 

emoce, jako jsou láska, nenávist, 
žárlivost a podobně?

Shakespeare je naprosto aktuál-
ní, v jeho hrách se odehrávají základ-
ní vztahy a  velké emoce, hodně 
vypjaté situace. Je to geniální autor 
a  každý režisér může být poctěn, 
když mu někdo nabídne jeho tvorbu. 
Na Hradě jsem dělal většinou velká 
dramata a to bylo hodně zajímavé.

Nechceš si zkusit něco moderního, 
třeba kontaktní fi lm?

Chtěl bych si zkusit operetu nebo 
operu, ale tomu brání skutečnost, že 
neovládám dostatečně noty a parti-
turu, což je například na operu třeba. 

A co muzikál? 
To ano. V Divadle Broadway jsem 

režíroval muzikál Ať žije rock and roll, 
kdy byla na  jevišti živá kapela. A  to 
mě bavilo. 

Ulehčuje ti současná moderní tech-
nika práci? 

Technika hraje dnes dost důleži-
tou roli, ale hlavní při umění vždy 
zůstává tvůrce. Já sám nejsem žád-
ný počítačový odborník, ale když 
jsme točili fi lm Monstrum, tak jsme 
sochu Stalina vztyčili nad Prahou 
a byla částečně skutečná a částečně 
digitálně dotvořená, takže se kolem 
mě pořád točily různé přístroje, ale 
protože já sám jsem tomu nero-
zuměl, nechal jsem to všechno 
na technicích.  

Připravuješ teď něco nového?
Film není otázka týdne. Musíš 

mít připravenu látku nebo něko-
lik, na  kterých průběžně pracuješ, 
ale jedna nebo dvě již musejí být 
odevzdány, protože přednost má 
v  dnešní době detektivka, bakalář-
ské povídky a podobné lehké žánry, 
kde producenti předpokládají, že to 
přinese peníze, což u hraných fi lmů 
vůbec není jisté. Každý rok natočím 
tak jednu věc. 

Populární je dnes točit o  význam-
ných nebo hodně zajímavých osob-
nostech. Připravuješ i  ty nějaké 
podobné téma? 

Ano. Připravuji fi lm o  hereč-
ce Jiřině Štěpničkové, která chtě-
la v  roce 1952 emigrovat, ale nepo-
vedlo se jí to a její kolegové z Divadla 
na Vinohradech pak podepsali petici, 
která pro ni doporučovala trest smr-
ti. Je to velmi zajímavé psychologické 
téma, které jsem zpracoval jako scé-
nárista, pouze jsem změnil jména. 
Film by se měl začít točit v roce 2018. 

Je něco, co jsi ještě v životě nestihl 
udělat?  

Nevím. Ale co bych nechtěl dělat, 
jsou kompromisy. Chtěl bych točit 
jen kvalitní věci a  také bych si přál, 
aby mi vydržela ta energie, která 
nebezpečně vyprchává. Chytnou tě 
plotýnky a energie je pryč. 

PhDr. Soňa Štroblová
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právo v podnikání

Základním soukromoprávním kode-
xem v  českém právním prostředí je 
po  rekodifi kaci soukromého práva 
účinné od 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dnes již nove-
lizovaný, tedy ve  znění pozdějších 
předpisů). Jeho ústřední linii tvoří člo-
věk a jeho zájmy, avšak neopomíjí ani 
postavení právnických osob jako dal-
šího subjektu, který je nadán práv-
ní osobností, když ovšem vychází ze 
zcela logické nerovnosti obou subjek-
tů, neboť právnická osoba – na  roz-
díl od  osoby fyzické (člověka)  – je 
uměle vytvořený subjekt, jemuž prá-
vo přiznává právní osobnost – tedy 
způsobilost mít práva a  povinnos-
ti, zatímco u fyzické osoby vyvěrá její 
právní osobnost z  povahy člověka 
samotného.

Nepřehlédnutelných změn se 
v  občanském zákoníku dostalo 
i názvosloví, když se nová právní úpra-
va vrací k tradičnímu českému názvo-
sloví, tedy mimo jiné se snaží vyhýbat 
cizím slovním spojením, pokud český 
jazyk zná zažité ekvivalenty. Proto by-
chom se v novém občanském zákoní-
ku, jak ostatně praví i důvodová zprá-
va, neměli setkat například se slovem 
disponovat, neboť český jazyk zná 
odpovídající české slovo – nakládat

(podobně zapsaný místo registrova-
ný). Zase však zná slova jako pachtýř, 
vydlužitel, ba dokonce i vypuditel. Tak 
se do  základního kodexu soukromé-
ho práva opět vrací pojem svépráv-
nost, a  to namísto pojmu způsobilost 
k  právním úkonům, jehož  používa-
la  předchozí právní úprava vytvoře-
ná v  období mezi lety 1948 a  1989. 
Abychom ovšem mohli hovořit o své-
právnosti, musí – opět zcela logicky – 
předcházet objasnění pojmu „právní 
osobnost“. Avšak pozor, „právní osob-
nost“ a  „právnická osoba“ jsou zcela 
jiné pojmy a nesmějí se zaměňovat.

Jak praví v  tomto směru klíčo-
vé ustanovení nového občanské-
ho zákoníku – § 15: právní osobnost 
je způsobilost mít v  mezích právní-
ho řádu práva a povinnosti. Naproti 
tomu svéprávnost je způsobilost 
nabývat pro sebe vlastním práv-
ním jednáním práva a  zavazovat se 
k  povinnostem (právně jednat), při-
čemž platí (§ 16), že práva mohou mít 
a  vykonávat jen osoby. Ty zná nový 
občanský zákoník dvojí – fyzické (člo-
věka) a právnické. Konečně platí, že 
právní osobnosti ani svéprávnosti 
se nelze vzdát, a to ani zčásti. Pokud 
by to přesto někdo učinil, nebude se 
k takovému prohlášení přihlížet.

A  nyní jasněji. Bylo již řečeno, 
že právní osobnost je způsobilost 
mít v  mezích právního řádu práva 
a  povinnosti. Abychom tedy mohli 
přiznat někomu určité právo, musí 
mít právní osobnost, tedy zjednodu-
šeně: aby například mohl být někdo 
vlastníkem nemovité věci, tj. aby mu 
mohlo svědčit vlastnické právo k této 
věci, musí sám mít právní osob-
nost. Ostatně postačí si představit, 
jaké osoby eviduje katastr nemovi-
tostí, jako veřejný seznam, v  němž 
jsou zaneseny zákonem stanovené 
(nemovité) věci, jako ty, jimž svědčí 
vlastnické právo k určité (nemovité) 
věci. Lze se zde setkat toliko s fyzic-
kými osobami (lidmi – vlastníkem 
pozemku, jehož součástí je stavba, 
je např. Jan Novák) či s právnickými 
osobami všeho druhu (vlastníkem 
pozemku, jehož součástí je stavba, 
je např. společnost s  ručením ome-
zeným). Naopak, třebaže by na  psí 
boudě (za  předpokladu, že by tato 
psí bouda splňovala předpoklady 
pro zápis do  katastru nemovitostí) 
bylo tisíckrát napsané Tady je Rexovo, 
žádné vlastnické právo by Rexovi 
nesvědčilo – nemůže, neboť pes 
nemá právní osobnost, a nemá tedy 
způsobilost mít v  mezích právního 

Právní 
osobnost 
a svéprávnost – 
staronové ústřední pojmy 
občanského práva
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řádu práva a  povinnosti. To samé 
platí i o případném právu nájemním. 
Tím samozřejmě nejsou dotčena 
Rexova práva, která mu právní řád 
přiznává jako zvířeti. 

Člověk má právní osobnost 
od  narození až do  smrti, přičemž 
za určitých okolností se na  již poča-
té dítě (dosud nenarozené) hledí jako 
na  již narozené. Mít právní osobnost 
je přirozeným právem každého člo-
věka, právo to „jen bere na vědomí“.
Naopak v  případě právnické osoby, 
která má rovněž právní osobnost, se 
o  přirozené právo nejedná – práv-
nická osoba má právní osobnost jen 
proto, „že to právo řeklo“. 

Je důležité si uvědomit, že člově-
ku může svědčit nějaké právo, třeba 
již výše uvedené vlastnické, bez ohle-
du na  jeho věk, tzn. i dvouletý může 
vlastnit dům na Václavském náměs-
tí v  Praze. Není už otázkou práv-
ní osobnosti, jestli toto batole, kte-
ré úspěšně zvládlo lezení a chystá se 
postavit, s tímto domem může vlast-
ním právním jednáním nakládat, pří-
padně zavazovat se k  povinnostem 
(právně jednat). To je již otázkou 
svéprávnosti.

Pro přehlednost je třeba doplnit, 
že právní osobnost člověka nelze nik-
terak omezit (na  rozdíl od  svépráv-
nosti), nelze se jí ani účinně vzdát.

Pokud se jedná o  právní osob-
nost právnické osoby, spojuje práv-
ní řád její počátek se vznikem této 
právnické osoby a  její ukončení se 
zánikem právnické osoby, přičemž 
od  vzniku právnické osoby je tře-
ba zásadně odlišovat její ustavení 
(založení) a od zániku pak její zruše-
ní. Pokud například budete chtít mít 
vlastní společnost s ručením omeze-
ným, bude třeba tuto společnost nej-
prve založit zakladatelským právním 
jednáním (nejčastěji uzavření spole-
čenské smlouvy ve formě notářského 
zápisu) a následně danou společnost 
nechat – po splnění dalších zákonem 
stanovených předpokladů (vedle uza-
vření společenské smlouvy) – zapsat 
do  obchodního rejstříku. Až pravo-
mocným zápisem do  obchodního 
rejstříku vaše s. r. o. vznikne, až pra-
vomocným zápisem do  obchodního 
rejstříku bude mít vaše s. r. o. práv-
ní osobnost, až tímto okamžikem 
může nabývat práva a  povinnosti, 
třeba právo vlastnické. A  obdobně 

dvoufázové je i zrušení a zánik práv-
nické osoby, kdy mezi těmito mezní-
ky „života“ právnické osoby obvykle 
probíhá likvidace. Právní osobnost 
právnické osoby pomíjí až záni-
kem této právnické osoby. Konečně 
pokud jde o rozsah právní osobnos-
ti právnické osoby, nelze jej ztotožňo-
vat s rozsahem právní osobnosti oso-
by fyzické. V majetkoprávní oblasti lze 
právní osobnost právnické osoby při-
podobnit k právní osobnosti člověka, 
v právech statusových je ovšem práv-
ní osobnost právnické osoby omeze-
ná (např. v  rozsahu možné ochrany 
názvu právnické osoby – oproti jmé-
nu fyzické osoby).

Svéprávnost osobě umožňuje 
aktivně se účastnit na právních vzta-
zích. Jejím předpokladem je právní 
osobnost (jako pasivní prvek účasti 
na právních vztazích), proto v případě 
zmiňovaného Rexe nemá cenu o své-
právnosti vůbec hovořit. 

Fyzická osoba nabývá svépráv-
nosti v  plném rozsahu zletilostí, tj. 
dovršením osmnáctého roku věku. 
Před osmnáctým rokem je to mož-
né ve dvou situacích: za prvé uzavře-
ním manželství, což znal již občanský 
zákoník z  roku 1964; za  druhé při-
znáním svéprávnosti neboli emanci-
pací, což je novinkou v našem práv-
ním řádu. Těmito způsoby může 
nabýt plné svéprávnosti nezletilý, 
který dovršil šestnácti let, a  to vždy 
na  základě rozhodnutí příslušné-
ho soudu. Nenastane-li jedna z výše 
uvedených situací, není nezletilý až 
do  18 let plně svéprávným – nelze 
však říci, že by nebyl svéprávný, je 
totiž způsobilý k  takovému jednání, 
které je objektivně přiměřené rozu-
mové a volní vyspělosti jeho vrstev-
níků. Ačkoli tato formulace může 
působit komplikovaně, každý z rodi-
čů již otázku rozsahu svéprávnosti 
svého nezletilého dítěte řešil, vědo-
mě, či nevědomě, když si kladl otáz-
ku, jestli si nezletilý může sám zaří-
dit „to a  to“, nebo potřebuje jeho 
doprovod coby zákonného zástup-
ce. Jistě totiž uznáme, že pětiletý si 
může dojít do  cukrárny sám koupit 
zmrzlinu (je to totiž objektivně při-
měřené rozumové a volní vyspělosti 
nezletilého) – z právního hlediska se 
totiž jedná o uzavření kupní smlou-
vy –, nákup jízdního kola by již byl 
pravděpodobně nepřiměřený. Jen si 

tedy rodič asi nekladl otázku, jestli je 
nezletilý dostatečně svéprávný, ale 
spíš jestli „to malej zvládne“. 

Na  rozdíl od  právní osobnosti je 
člověk ve  svéprávnosti omezitelný. 
Podle platné právní úpravy již ovšem 
člověka nelze zbavit svéprávnosti (lze 
jen omezit z důvodu duševní poruchy, 
která není přechodná, jen v  zájmu 
tohoto člověka, k odvrácení potenciál-
ní závažné újmy, a  jen pokud neexis-
tuje jiné řešení této situace) a rovněž 
nelze k takovému omezení přistoupit 
bez časového omezení (ale maximál-
ně na dobu 5 let). O  tomto omezení 
svéprávnosti rozhoduje soud.

O  svéprávnosti právnické oso-
by lze důvodně pochybovat už jen 
proto, že nemluví a  nemyslí, mlu-
ví a myslí za ni (jednají) fyzické oso-
by. Ostatně to je také jedním z důvo-
dů, proč by každá právnická osoba 
po  celou dobu své existence měla 
mít svůj statutární orgán jako zákon-
ného zástupce. Zatímco právnická 
osoba má statutární orgán (v přípa-
dě společnosti s ručením omezeným 
se jedná o jednatele či několik jedna-
telů) právě pro nedostatek svépráv-
nosti po  celou dobu její existence, 
fyzická osoba takového zákonného 
zástupce potřebuje jen do okamžiku, 
než se stane plně svéprávnou. 
Takovým zákonným zástupcem je 
nejčastěji rodič. 

Jestli onen student, jenž tehdy 
svému zkoušejícímu na otázku, co je 
právnická osoba, odpověděl, že oso-
ba znalá práva, a na doplňující otáz-
ku, zda i  on (rozuměj zkoušející) je 
právnickou osobou, kladně pokyvo-
val, dočetl až sem, pak už je mu jasné, 
proč u zkoušky neuspěl, a  jistě to již 
nemá zkoušejícímu za zlé. 

JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog specializují-
cí se na občanské a obchodní právo, 
absolvent doktorského studia na PF 
UK v Praze, magisterského studia 
na FPR ZČU v Plzni a magisterského 
oboru Evropská hospodářskosprávní 
studia na UJAK Praha.

JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.

právo v podnikání
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rozhovor

Ne každý si plně uvědomuje, co 
to vlastně autorské právo je a  co 
všechno pokrývá. Můžeš popsat, 
jak se dotýká „běžného“ člověka?

Běžný člověk dopad autorských 
práv v  realitě vlastně nepocítí. Jde 
do  kina, ve  vstupence platí dejme 
tomu i  autorské odměny, to samé 
platí u  hudebních produkcí a  tře-
ba i  u  náhradních odměn, jež jsou 
obsaženy v ceně některých výrobků, 
například takzvaných „fl ashek“. 

Jak se vlastně vyvíjel systém ochra-
ny autorského práva v  Česku, 
potažmo Československu?

Asi nejstarším již poměrně ucele-
ným zákonným textem je zákon ješ-
tě z období monarchie z  roku 1895 
o právu původcovském – tak se kdysi 
říkalo právu autorskému. Po vzniku 
Československé republiky byl v roce 
1926 přijat zbrusu nový zákon o prá-
vu původcovském č. 218, následoval 

zákon č. 115/1953 Sb., o právu autor-
ském, a  poté zákon č. 35/1965 Sb., 
o  dílech literárních, vědeckých 
a uměleckých. Ten platil až do 30. lis-
topadu 2000 a 1. prosince 2000 ho 
zcela nahradil zákon č. 121/2000 Sb., 
o  právu autorském, který po mno-
ha novelách platí až dodnes. Dlužno 
podotknout, že i v období nejtužšího 
socialismu vykazovala autorskopráv-
ní úprava v Čechách a na Slovensku 
velice slušnou úroveň. Ostatně 
Československá republika nikdy 
nepřestala být účastníkem Bernské 
úmluvy z roku 1886 (ta de facto zajis-
tila mezinárodní význam autorských 
práv – pozn. redakce).

Jaké výzvy přinášejí autorskému 
právu nová média, respektive so-
ciální sítě?

Já myslím, že jde o  výzvy, které 
přináší autorskému právu internet 
jako takový. Myslím si také, že to jsou 

výzvy politikům, kteří v celé Evropě 
váhají, jak vlastně s  internetem 
naložit ve smyslu regulačním. Nejde 
totiž jen o masivní porušování autor-
ských práv, ale třeba i o dětskou por-
nografi i atd. Politici mají totiž z inter-
netu strach, je to nevyzpytatelná síla, 
která i  je může položit na  lopatky. 
Pochopitelně že autorské právo by 
se ve vztahu k novým médiím mělo 
změnit a měl by se najít nový způsob 
licencování autorských děl. Troufám 
si však říci, že to je na Evropské unii, 
která zatím v  této oblasti příštipka-
ří. Uvidíme, co přinese připravova-
ná směrnice EU o autorském právu 
na jednotném digitálním trhu.

Veřejnost často vnímá kolektivní 
správce práv poměrně negativně – 
mají je spojené s výběrem poplatků 
za rádia v restauracích a podobně. 
Proč jsou vlastně důležité?

Velice stručně řečeno jde o to, že 
v restauracích a hotelových pokojích 
jsou autorská díla zprostředková-
na veřejnosti provozováním přede-
vším televizního vysílání a  majitelé 
restaurací i hoteliéři z toho mají pro-
spěch. Když nechtějí platit za  tzv. 
provozování rozhlasového a  televiz-
ního vysílání, mohou přece televize 
ze svých prostor odstranit. Ale to se 
jim nechce, že.

Jakým směrem se podle tebe bude 
autorské právo ubírat?  

Přál bych si to vědět. Tipuji, že to 
pro autory a  jejich odměny nebude 
nic příjemného. 

Pojďme nyní trochu osobněji. Jaký 
byl tvůj první impulz k vystudová-
ní práv?

Studoval jsem práva v  letech 
1978 až 1982. Ta doba byla ohledně 
vysokých škol poměrně specifi cká. 
Chtěl jsem studovat uměnovědné 
obory, lákala mě muzikologie nebo 
divadelní věda, ale tyto předměty 
se bohužel otevíraly jednou za  dva 
nebo taky čtyři roky. Nakonec vza-
li tak dva uchazeče, takže studium 
bylo prakticky nedostupné. Kromě 
toho jsem praktik, a tak jsem vždycky 
uvažoval o tom, co bych mohl dělat, 
kdybych vystudoval divadelní vědu. 
Dramaturga v  divadle? Proto jsem 
pod tlakem rodiny začal uvažovat 

Chci, aby studenti 
pochopili 
podstatu,
ne naučená čísla paragrafů

Profesor Jiří Srstka je předním českým odborníkem v oblasti 
autorského práva. UJAK proto v uplynulém semestru pořáda-
la sérii jeho přednášek s touto tematikou, které mezi studenty 
vzbudily velký zájem. Přinášíme vám rozhovor s profesorem 
Srstkou, který pro pořad Katedra vedl Marek Hladký.
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o  disciplíně, která mě v  budouc-
nu taky uživí – a  nakonec jsem šel 
na práva. Ale musím přiznat, že jsem 
nebyl sám, kdo takhle uvažoval, hod-
ně spolužáků se po absolvování práv 
chtělo věnovat úplně jiným disciplí-
nám. Takovým exemplárním příkla-
dem je prof. JUDr. Vladimír Franz, se 
kterým jsem kdysi hrával ochotnic-
ké divadlo. Kdo ho zná, tak asi tuší, 
že práva sice vystudoval výtečně, ale 
asi to není „rozený“ právník.

Tvým otcem je známý herec, kaska-
dér a sportovec Zdeněk Srstka. Jak 
vzpomínáš na své dětství?

Narodil jsem se v  roce 1958, 
tedy v roce, kdy se otec oženil s mojí 
maminkou. Ale v roce 1961 se – bez 
nějakých hádanic – rozvedli. Bylo to 
především kvůli sportování, protože 
to bylo to hlavní, co mého otce v mlá-
dí zajímalo nejvíc. A  to i  díky jeho 
úspěchům ve  vzpírání a  zápasům 
ve  volném stylu. Kvůli tomu nebyl 
věčně doma, a tak se maminka, pro-
tože si to asi představovala jinak, 
s  ním v  klidu rozvedla. Pravidelně 
jsem se s  tátou začal stýkat až tak 
od třinácti let, a díky tomu jsem pro-
nikl do  jeho velice specifi ckého svě-
ta a  přičichl ke  kaskadérství. Takže 
začátek našich pevných vztahů bych 
datoval do  té doby, kdy mi bylo tři-
náct čtrnáct let. Což už je trošku dáv-
no, popravdě řečeno.

Řadu let přednášíš na vysoké škole. 
Na  čem by podle tebe měli dnešní 
studenti nejvíc zapracovat?

To je těžká otázka. Myslím, že 
mladí lidé jsou až příliš pohlcováni 
současnem. Ve  smyslu – kolik toho 
dnes mají. Často při studiu pracu-
jí, věnují se mnoha dalším věcem 
a  dnešní doba je, obrazně řečeno, 
roztrhává na kousíčky. Proto se ne-
jsou schopni na nic pořádně koncen-
trovat. Jsou utopeni v  informacích, 
utopeni ve stresu a utopeni ve sna-
ze zaujmout v  dnešní společnosti 
nějakou pozici. A v neposlední řadě 
si také vydělat na nějaké živobytí. Já 
si vzpomínám, že když my studovali 
práva, i když levou zadní, tak jsme se 
museli studiu nepoměrně více věno-
vat, než je tomu u  studentů dnes. 
Dnešní společnost navíc generuje 
stres a  strach. Ovšem tady musím 

opět vzpomenout svého otce. Ten 
tyto negativní vlivy krásně popí-
rá. Tátovi je 81 let a říká: Já se mám 
výborně! Mám kde bydlet, mám co 
jíst, můžu si tu a tam koupit pivo, já 
jsem spokojený člověk! Opírá se totiž 
o  základní jistoty. A  existence těch 
základních jistot jako by nebyla vní-
mána dnešní mladou generací. Když 
se podíváme do historie, tak si žije-
me vskutku nad poměry. Bez vnímá-
ní základních jistot se ve společnos-
ti objevuje právě pocit fobií, strachu. 
A přitom je to zbytečné.

Co se nejvíc snažíš svým studen-
tům vštěpovat?

Samozřejmě nejvíc obsahy před-
mětů, které učím. U  autorského 
práva jsou to základní mechanismy 
jeho fungování. Nechci, aby mi stu-
denti citovali čísla paragrafů, ale 
aby pochopili podstatu mnohdy vel-
mi složitých struktur zákonů. A také 
se hodně snažím o  přesahy toho, 
o  čem přednáším. Předměty autor-
ského práva i provozu divadel se pří-
mo nabízejí k  přesahům, například 
do fi lozofi e.

Mnoho let učíš na  vysoké škole, 
publikuješ, řídíš agenturu DILIA, 
předtím jsi vedl Národní divadlo. 
Kam podle tebe směřuje současný 
svět?

Já jsem ve  svých soudech vel-
mi opatrný. Mezi námi jsou stov-
ky falešných proroků, kteří před-
povídali to či ono. Připomeňme jen 
Prognostický ústav před rokem 1989 
a jeho osazenstvo, které se tak pěk-
ně rozprsklo do politiky… Ale „obdi-
vuji“ tu troufalost lidí, kteří vynášejí 
nějaké předpovědi, soudy a  futuro-
logické úvahy. Ale když už… V  sou-
časné společnosti to vypadá, jako 
by všichni očekávali nějakou zásadní 
fatalistickou ránu, která musí nutně 
a  zásadně přijít a která rozloží sou-
časné české a  evropské společen-
ství. A teď si všichni říkají, jak ta rána 
bude vypadat, a  všichni dopředu 
rezignují. Nabízí se paralela se sta-
rým Římem, kde tak dlouho řešili, 
co přijde, až ta společnost nakonec 
nebyla schopna už vůbec ničeho. Já 
si, na rozdíl od mnohých jiných, mys-
lím, že jestli „něco“ přijde, tak to při-
jde úplně odjinud, než by to člověk 

očekával. Takový problém může při-
jít třeba od  neuvěřitelné sumace 
informací, kterými jsme dnes zahl-
ceni. Například internet může při-
nést obrovské překvapení. A potom 
může mít lidstvo z okamžiku na oka-
mžik velké problémy. Anebo to bude 
úplně jinak. I velké problémy mohou 
třeba způsobit, že nakonec jako lid-
stvo začneme žít v  celosvětovém 
míru.

Umí se lidstvo poučit ze své 
minulosti?

Nic není absolutní. To, co už 
dlouhodobě nahlodává naši spo-
lečnost, jsou právě terministické 
soudy, respektive odborně řečeno 
li neární soudy, tedy soudy jedno-
značné, černobílé. To je jako při hod-
nocení divadelního představení. Ty 
sám jako zkušený divadelník víš, že 
žádné představení není jenom dob-
ré nebo jenom špatné. A  to ucho-
pení a  používání lineárních soudů 
vede k  největším chybám součas-
nosti. A díky tomu se z historie lid-
stvo poučuje dost těžko. Protože co 
je pro někoho černé, je pro druhého 
bílé. Někdo varuje před opakováním 
toho, co jiný naopak opakovat chce. 
A  těch, kteří chtějí, aby se minulost 
opakovala, mezi námi není málo.   

MgA. Marek Hladký

je ředitelem Divadelní, literární 
a audiovizuální agentury (DILIA), 
emeritním ředitelem Národního 
divadla a předním odborníkem 
na autorské právo. Je také 
spolutvůrcem autorského zákona.

Prof. JUDr. Jiří Srstka 

rozhovor
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úvaha

Naděje vkládané do vzniku sektoru soukro-
mých vysokých škol, k němuž došlo v roce 
1998 s přijetím nového vysokoškolského 
zákona, byly značné. Očekávání byla spoje-
na s rozšířením přístupu k vysokoškolskému 
vzdělání, s doplněním studijní nabídky veřej-
ných a státních vysokých škol, se stratifi kací či 
diverzifi kací vysokoškolského vzdělávání (kdy 
masovější, nižší stupně studia by byly rozví-
jeny na neuniverzitních soukromých školách, 
kdežto vyšší stupně by zajišťovaly veřejné 

a státní univerzity), s oborovou profi lací stu-
dia (kdy soukromé školy by rozvíjely prakticky 
zaměřené obory, kdežto veřejné univerzity by 
zaštiťovaly rozvoj teoreticky a vědecky zamě-
řených oborů), až snad po naděje na vznik 
nějakého „českého Harvardu“, excelentní 
a světově významné soukromé vysoké školy. 

Žádné z  uvedených očekávání se však dosud nena-
plnilo. A skoro nic nenasvědčuje tomu, že by se naplnit 
mohlo. Téměř dvacetiletá historie našeho novodobého 
soukromého vysokého školství je z mého pohledu histo-
rií zatím marného zápasu soukromých škol o  naplnění 
očekávání, která v ně byla vkládána, a současně historií 
vytrvalého úsilí státu o to, aby se zprvu chtěné, ale pozdě-
ji již nechtěné děti (soukromé školy) vrátily k „rodině“, kde 
by, náležitě převychovány, zapadly mezi ty ostatní chtě-
né děti (veřejné školy). Nechte maličkých přijíti ke mně… 
Nemyslím, že bych za tuto hanebně znějící tezi byl kýmkoli 
chválen, ale pokusím se ji doložit následujícím výkladem. 

V důvodové zprávě k návrhu zákona o vysokých ško-
lách z roku 1998 se uvádí: (…) je třeba umožnit i soukromým 
(obecně nestátním) subjektům poskytovat za určitých podmí-
nek vysokoškolské vzdělání. (…) Těmto školám není předepi-
sována jejich vnitřní struktura ani způsob řízení, vztahují se 
však na ně další obecná ustanovení o studijních programech, 
studiu, studentech, akademických pracovnících a akreditaci. 
Je uveden rovněž postup pro rozhodování o udělení nenáro-
kové státní dotace. (…) Rozsah zákonem stanovených povin-
ností soukromé vysoké školy je menší než u  vysoké školy 
veřejné. Zapamatujme si tyto deklarace. 

Z hlediska uzákoněné státní regulace jsou si dnes sou-
kromé a veřejné vysoké školy téměř rovny. Státní vysoké 
školy ponechávám v  těchto úvahách stranou vzhledem 

Nechte 
maličkých 
přijíti 
ke mně 
aneb o vztahu státu 
k soukromým vysokým 
školám
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k jejich specifi ckému postavení. Slovo 
„téměř“ používám úmyslně, neboť 
zákon musí přirozeně zohledňo-
vat rozdíl mezi veřejným a  soukro-
mým sektorem. Jen pro ilustraci při-
pomeňme, že stát třeba předepisuje 
strukturu orgánů veřejné školy přes-
něji než strukturu orgánů soukro-
mé vysoké školy, naproti tomu stát 
umožňuje veřejným školám podstat-
ně širší přístup k  veřejným fi nanč-
ním prostředkům než soukromým 
školám. Takových „přiznaných“ odliš-
ností je více. Společná pro oba sekto-
ry je starost státu o kvalitu vzdělává-
ní, tedy konkrétně třeba o požadavky 
na  akreditace studijních programů, 
práva a  povinnosti studentů a  pra-
covníků či na  vykazování činností 
vysoké školy, jejich kontrolu a zveřej-
ňování informací o školách.

Existují však i další, „částečně při-
znané“ nebo „nepřiznané“ odlišnos-
ti v přístupu státu k vysokým školám, 
které poněkud problematizují onu 
alespoň přibližnou rovnost různých 
druhů vysokých škol před zákonem. 
Začnu však obráceně příkladem, kte-
rý žádnou nerovnost vysokých škol 
nedokazuje, ačkoli bývá používán pro 
opačnou argumentaci. Jde o  základ-
ní model fi nancování vysokých 
škol. Zjednodušeně řečeno, veřej-
né vysoké školy fi nancuje stát, kdež-
to soukromé vysoké školy se fi nan-
cují samy. Tento princip, zakotvený 
v  zákoně, žádnou nerovnost vyso-
kých škol negeneruje, neboť jde jen 
o  vyjádření základního rozdílu mezi 
veřejným a  soukromým sektorem 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Následující příklady však již 
považuji za  zbytečné problematic-
ké body vztahu státu a  soukromých 
vysokých škol. V  oblasti přístupu 
k  veřejným fi nančním prostředkům 
jde především o principiální nemož-
nost soukromých škol zúčastnit se 
tzv. rozvojových projektů MŠMT nebo 
zásadní omezení v  přístupu sou-
kromých škol k  evropským fondům 
v  důsledku aplikace tzv. pravidla de 
minimis nebo v nastavení kofi nanco-
vání projektů. K  těmto problematic-
kým bodům po právu náleží i posled-
ní drobná novela zákona o vysokých 
školách (zákonem č. 303/2017 
Sb.), která likviduje i  pouhou teo-
retickou možnost státu podílet se 

na fi nancování byť pouze vybraných 
soukromých vysokých škol.

Výše uvedené příklady a  další, 
které budou následovat, poukazu-
jí na  obecnější schéma, v  němž pří-
padné nerovnosti v postavení soukro-
mých vysokých škol mohou vyplývat 
jak přímo ze zákona, tak z podzákon-
ných norem, tak z omezení, která jsou 
vytvářena takříkajíc ad hoc. K  těm 
posledně zmíněným patří třeba pro-
blémy s  uznáváním výzkumu prová-
děného soukromými školami nebo 
uznáváním odborných publikací vydá-
vaných těmito školami. Jako perličku 
v  tomto přehledu lze uvést i  tzv. sys-
tém kuriálních hlasů v České konferen-
ci rektorů. Aby se zamezilo možnosti 
přehlasování zástupců veřejných vyso-
kých škol teoreticky (a  v  současnos-
ti i  reálně) početnějšími zástupci škol 
soukromých, mají tito udělenu v prin-
cipu pětkrát menší hlasovací „sílu“.

Samostatnou kapitolou, či spí-
še příběhem je veřejný obraz sou-
kromých vysokých škol. Říkat, že si 
za  něj mohou samy, je přinejmen-
ším zavádějící a přinejhorším neprav-
da. Početnými příklady lze doložit, že 
celkem bídný mediální obraz soukro-
mého vysokého školství je již po  léta 
systematicky budován bez ohle-
du na  skutečné ekonomické a  inte-
lektuální přínosy soukromých škol 
za  současného zveličování problé-
mů, kterými tento nový sektor při-
rozeně prochází. To vše bylo živeno 
úniky informací ze správních řízení 
o  akreditacích (jimž snad již učinila 
přítrž novela vysokoškolského záko-
na a  dosud korektní jednání nové-
ho Akreditačního úřadu pro vysoké 
školství – NAÚ) a vytvářením umělé-
ho dojmu, že ekonomicky úspěšná 
soukromá vysoká škola je nemrav-
ným úkazem, který je třeba potlačit. 
Netřeba připomínat, že my na UJAK 
máme se vším zmíněným bohaté 
a smutné zkušenosti. 

Bohužel je třeba připomenout, že 
i  zmíněná poslední významná nove-
la vysokoškolského zákona (zákon 
č.  137/2016 Sb.), kterou jsme v  se-
riálu článků uveřejněných ve  třech 
předchozích číslech Univerzitních lis-
tů víceméně chválili, v  některých 
ustanoveních otevírá cestu k  dal-
ší nepotřebné regulaci (v  tomto pří-
padě nejen soukromých) vysokých 

škol, ačkoli původní ideou novely bylo 
regulaci snížit. Jde především o zave-
dení nové podmínky pro udělení akre-
ditace každému studijnímu progra-
mu, jehož absolvováním se naplňují 
odborné předpoklady pro výkon regu-
lovaného povolání, tj. například učite-
lů, psychologů, fyzioterapeutů a mno-
hých dalších (seznam má přes 300 
položek). Touto podmínkou je stano-
visko příslušného uznávacího orgá-
nu, že absolventi daného studijního 
programu budou připraveni odpoví-
dajícím způsobem k  výkonu tohoto 
povolání. Tím se otevřela cesta k pří-
mé ingerenci mnoha dalších subjek-
tů, „uznávacích orgánů“, především 
resortních ministerstev, do působnos-
ti autonomních vysokých škol, nehle-
dě na skutečnost, že neexistuje žádná 
záruka, že požadavky těchto uznáva-
cích orgánů budou sladěny s požadav-
ky NAÚ, který akreditace uděluje.  

A jak je tomu s oněmi očekávání-
mi vkládanými zpočátku do  sektoru 
soukromého vysokého školství, která 
jsme uvedli na počátku tohoto článku 
a ilustrovali citátem z důvodové zprá-
vy k  návrhu zákona? Diverzifi kace, 
stratifi kace ani profi lace vysokoškol-
ského vzdělávání dosud neproběh-
ly: prakticky i  teoreticky zaměřené 
vzdělávání se uskutečňuje na  všech 
druzích škol, vznikly na  jedné straně 
soukromé univerzity, na  straně dru-
hé veřejné neuniverzitní školy. Žádný 
„český Harvard“ není na obzoru a ani 
se nezdá, že by jej někdo potřeboval. 
Představa, že „rozsah zákonem sta-
novených povinností soukromé vyso-
ké školy je menší než u vysoké školy 
veřejné“, po  řadě novel vysokoškol-
ského zákona už dávno neplatí. 

Jsem přesvědčen, že problema-
tické otázky vztahu státu a  soukro-
mých vysokých škol jsem zde zdale-
ka nevyčerpal a  že mnozí je mohou 
vidět i úplně jinde, než jsem uvedl. To 
však představuje výzvu ke zpracová-
ní důkladnějšímu a  podloženějšímu, 
než jsem si mohl dovolit zde. Pokud 
kdokoli takovou výzvu přijme, budu 
jen rád, neboť mým úmyslem neby-
lo poplakat si nad danou situací, ale 
tím, že situaci popíši, třeba napomo-
ci tomu, aby byla více refl ektována 
a dále řešena, pokud možno ku pro-
spěchu celého vysokého školství. 

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
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50. díl pořadu Katedra

Rok 2017 byl ve znamení značného vývoje nejen v oblas-
ti vysokého školství. Co bylo v tomto období klíčové pro 
vás a UJAK?

Bezesporu vytvoření korektních vztahů s  minister-
stvem školství, podařilo se nám úspěšně navázat na pře-
dešlou spolupráci. Současně jsme reagovali především 
na požadavky Národního akreditačního úřadu, který se 
již etabloval. Univerzita Jana Amose Komenského Praha 
nyní podává žádosti o nové akreditace, které se v prů-
běhu loňského roku připravovaly. Takže práce v právě 
uplynulém roce bylo opravdu dost.

O které akreditace půjde?
Žádáme o úplně nové akreditace, například v oblasti 

mezinárodních vztahů a diplomacie, resocializační peda-
gogiky a  pochopitelně u  nás mohou zájemci o  vysoko-
školské studium začít studovat obory, které už byly akre-
ditovány dříve. Pokud chce někdo detailní informace, pak 
doporučuji navštívit naše webové stránky, kde je vše pře-
hledně uvedeno.

O funkci rektora už každý alespoň slyšel, ale málokdo si 
umí představit, co konkrétního tato funkce obnáší. 

Většina lidí má představu rektora spojenu s  tím, že 
jednou za čas podepíše diplomy a účastní se akademic-
kých obřadů v taláru. Je to tím, že takhle jsou rektoři pre-
zentováni především v médiích. Ale pochopitelně těch 

skutečných povinností rektora je celá řada. Navíc je tře-
ba brát v úvahu, že trochu jiná je pozice rektora veřejné 
vysoké školy a  jiná v  instituci soukromé. Veřejné vyso-
ké školy mají poměrně rozsáhlý řídicí aparát. Kdežto role 
rektora soukromé vysoké školy je více manažerská. Je 
více spjata s co nejefektivnějším chodem školy. S tím, že 
samozřejmě musí zvládat všechny zákonem dané úkoly 
a povinnosti, stejně jako rektor školy veřejné. Jsem pře-
svědčen, že výzev na soukromé vysoké škole je daleko 
více než na té veřejné. Většina veřejných vysokých škol je 
více konzervativní. Naproti tomu řízení soukromé vyso-
ké školy je daleko inovativnější, dynamičtější.

Jaké máte argumenty pro zájemce o vysokoškolské stu-
dium, aby zvolili studium na soukromé vysoké škole?

Výhoda studia na soukromé vysoké škole se dá demon-
strovat na mnoha příkladech. Například studenti, kteří stu-
dovali veřejnou vysokou školu a poté přešli na soukromou, 
uvádějí jako zásadní důvod hlavně individuální přístup. 
U  nás studuje hodně studentů v  kombinovaném studiu 
a my se pochopitelně snažíme brát na zřetel i jejich problé-
my, jako jsou zejména starosti s  časovým vytížením, jejich 
pozici v zaměstnání i to, že často vyjíždějí do zahraničí. Z hle-
diska požadavků na  kvalitu výuky rozdíl mezi soukromou 
a veřejnou vysokou školou není. Ovšem liší se zásadně v pří-
stupu ke  studentům. Ten je u  nás daleko indivi duálnější 
a respektuje specifi cké požadavky našich studentů.

Podáváme 
žádosti 
o nové 
akreditace 
v oblasti mezinárodních 
vztahů i resocializační 
pedagogiky

Hostem jubilejního padesátého vydání pořa-
du Katedra byl rektor Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha doc. PhDr. Luboš Cha-
loupka, CSc. O plánech univerzity, připra-
vovaných akreditacích i o tom, jak vypadá 
běžný den rektora, se dočtete v následujícím 
rozhovoru.
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Jak vypadá takový běžný den rekto-
ra univerzity?

Je většinou poměrně náročný. Já 
se snažím svůj pracovní den organizo-
vat tak, že dopoledne obvykle probí-
hají porady, odpoledne přicházejí růz-
né návštěvy a ve večerních hodinách 
se účastním řady společenských akcí. 
Ale musím podotknout, že se jedná 
většinou o  akce pracovního charak-
teru. A potom se ještě obvykle musím 
připravit na další den. Takže můj běž-
ný pracovní den většinou končí okolo 
půlnoci, někdy i dlouho po ní.

Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha má řadu známých absol-
ventů. Na  koho z  nich nejraději 
vzpomínáte?

Těch absolventů je opravdu celá 
řada. Nejvíc asi vzpomínám na Jiřího 
Mádla a  Ivu Kubelkovou, kteří jsou 
mediálně známí. Ale mě zaujali pře-
devším tím, že jako studenti byli veli-
ce kreativní, chytří, pracovití, a  jsem 
přesvědčen, že jim studium na vyso-
ké škole opravdu hodně dalo. 

Jak se podle vás liší dnešní studen-
ti od  těch, kteří studovali poněkud 
dříve?

Dnešní studenti mají daleko více 
informací než jejich předchůdci. 
Daleko více vědí i o příslušné vyso-
ké škole a  oboru, který se rozhodli 
vystudovat. Hodně se zajímají o  to, 
co přesně budou studovat, kdo je 
bude učit. V  tom vnímám obrovský 
posun. Ovšem co se týče zodpověd-
nosti a přístupu ke studiu jako tako-
vému, tak to je podle mě stejné jako 
u jejich předchůdců.  

Na  Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha také vyučuje 
řada osobností. Koho byste zmínil?

Je těžké někoho konkrétně jme-
novat, protože těch osobností je 
skutečně hodně a  já bych na něko-
ho nerad zapomněl. Ale za  všech-
ny bych zmínil například profeso-
ra Jiřího Svobodu, který je známý 
režisér, ale přitom skromný, spole-
čenský a zkrátka příjemný člověk. 

Co je podle vás největším nebezpe-
čím pro současné školství?

Jako největší nebezpečí vidím 
to, co se stává po každých volbách. 

Nastoupí nový ministr a zavede nové 
reformy. A protože už i  já se poklá-
dám za  pamětníka, tak se obávám 
toho, aby nový ministr školství neu-
dělal stejnou chybu jako někteří jeho 
předchůdci. Tedy že bude chtít opět 
vzdělávací systém reformovat, že 
se opět bude připravovat reforma 
vysokého školství. Já si myslím, že je 
velice důležité, aby byl klid na práci, 
aby se věci usadily a  fungovaly, jak 
mají. Takže se obávám unáhlených 
a rozsáhlých reforem.

Kolik jste vlastně zažil ministrů 
školství?

Nechci všechny vyjmenová-
vat, ale byli to ministři za nejrůzněj-
ší politické strany a  často se oprav-
du stalo, že nějaká reforma, zákon 
či novela byly přijaty bez ohledu 
na postoje odborné veřejnosti. Jen si 
vzpomeňte na debaty a střety, které 
provázely v poslední době zavádění 
inkluze. Všechny změny ve školství je 
potřeba řádně připravit, prodiskuto-
vat, aby se tím nezpůsobilo více ško-
dy než užitku. Protože podmínky pro 
kvalitní vzdělávání u nás jsou dlou-
hodobě velmi dobré.

Kdyby se Luboš Chaloupka mohl 
vrátit v  čase a  opět stál před roz-
hodnutím, jestli založí první sou-
kromou univerzitu u  nás – šel by 
do toho znovu, nebo ne? 

Určitě. I  když dnes už je jiná 
doba. Ale přes veškeré úsilí a práci 

to stálo za  to. Tehdy byla poměrně 
vysoká poptávka po  možnostech 
studovat vysokou školu. V současné 
době už je daleko větší konkurence. 
Dnes je doba poněkud komplikova-
ná i snižujícím se počtem studentů, 
což je dáno poklesem populační křiv-
ky. Na další početně silné ročníky si 
budeme muset ještě chvíli počkat. 

Napadlo vás kdysi, jako studenta 
vysoké školy, že sám jednou bude-
te rektorem? 

(s  úsměvem) Tak to určitě ne. 
Ačkoli představa, že budu působit 
na  vysoké škole, se mi zdála doce-
la realistická. Časem jsem si vytvořil 
řadu velmi dobrých kontaktů s kole-
gy z  vysokých škol v  České republi-
ce i  zahraničí. Na  našem pracovišti 
na UK tehdy působila řada předních 
odborníků nejen z  oblasti teorie, 
ale také z praxe. Když vznikla UJAK, 
některé z  nich jsem logicky oslovil 
s  nabídkou, aby pro nás pracovali. 
Velmi mě těší, že nabídku přijali.

Vést vysokou školu není bezesporu 
jen tak. Jak si kolem sebe vybíráte 
spolupracovníky?

Pokud chci s někým spolupracovat, 
zajímá mne zejména to, jakých výsled-
ků dotyčný dosáhl v rámci své odbor-
né kariéry. U vyučujících jsou požadav-
ky na jejich odbornost dány především 
požadavky Národního akreditační-
ho úřadu, který stanovuje kritéria 
pro akreditace jednotlivých progra-
mů – včetně požadavků personálních. 
Obecně lze také říci, že se snažíme zís-
kávat spolupracovníky, u nichž je před-
poklad dalšího odborného růstu.

Co bude Luboš Chaloupka dělat, až 
se jednou rozhodne nedělat? Jaké 
jsou vaše sny?

Že bych jednou nic nedělal, tak 
to se mi asi jen tak nepodaří. Přesto 
bych v budoucnu rád dělal více to, co 
bych chtěl, než to, co dělat musím. 
Rád bych se například ve větší míře 
účastnil některých mezinárodních 
konferencí či navštívil destinace, kte-
ré znám pouze z  různých cestopisů 
a dokumentárních pořadů. Rád bych 
také „ubral“ z běžné denní operati-
vy a více se věnoval zajímavým lidem 
a dobrým přátelům. 

MgA. Marek Hladký
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řecká tragédie

V  roce 2017 vyšla v  nakladatelství 
Novela Bohemica kniha Řecká tra-
gédie, kterou jsem sepsala spolu 
s  Konstantinosem Tsivosem, kte-
rý – kromě toho, že je Řek, vede také 
na  Univerzitě Karlově kurzy o  ději-
nách Řecka a novořeckých reáliích – 
je výborně obeznámen s řeckou his-
torií i politickou situací. 

Kniha vznikla proto, aby se čes-
ká veřejnost mohla dozvědět více 
o  skutečných kořenech řecké kri-
ze, protože ta byla představová-
na ve  zjednodušujících klišé, jejichž 
jediným výsledkem bylo obnovení 
evropského šovinismu. 

Publikace se proto zaobírá nejen 
Řeckem, ale i  fungováním eurozó-
ny a  aktuálními problémy v  EU a  je 
schopna nabídnout problematiku 
„řecké tragédie“ skutečně v souvislos-
tech a  v  kontextu. Základní metodo-
logickou linkou knihy je mezinárodní 
politická ekonomie, která potvrzu-
je důležitost autorského dua, tedy 

propojení mezi ekonomikou a  politi-
kou v kontextu mezinárodních vztahů. 

V  první části se Kostas Tsivos 
věnoval otázce řeckých dluhů 
a cizích intervencí, které mají v  řec-
kých dějinách dlouhodobou tenden-
ci. Zde jsou i patrné kořeny ambiva-
lentnosti Řeků k Západu. Nejedná se 
přitom o odbočení od tématu – tedy 
zanalyzovat kořeny současné řec-
ké tragédie –, protože právě tento 
ambivalentní vztah se při vyjednává-
ní o „záchranných programech“ plně 
projevil a měl velký vliv na  popula-
ritu jednotlivých politických stran. 
Značný dopad na  ekonomický sys-
tém Řecka měl po  pádu diktatury 
ustanovený systém politických stran, 
který de facto vedl k  systému dvou 
politických stran, jež opanovaly poli-
tickou scénu až do vítězství radikál-
ně levicového uskupení Syriza. 

V  ekonomické části, kterou měla 
na  starost autorka tohoto člán-
ku, bylo nejprve potřeba objasnit 

základy hospodářské a měnové unie. 
Obzvláště závažným zjištěním je, že 
pokusy o větší měnové unie se ode-
hrály už v 19. století, ale až na měno-
vou unii německou, která skončila 
sjednocením Německa v  roce 1871, 
nedopadly dobře. Pozornost je věno-
vána i teoriím měnového území, kte-
ré ukazují, že současná eurozóna má 
do tzv. optimálního měnového území 
daleko a že vyžaduje zásadní nápra-
vu – přičemž reformním návrhům je 
věnována závěrečná část knihy. 

Rozbor ekonomických indiká-
torů, tzv. konvergenčních kritérií 
a  následné praxe už od  zavedení 
eura, ukazuje na  nedostatky, které 
umožňovaly eurozóně jakž takž fun-
govat „za dobrého počasí“, ale nikdy 
v době tak závažné ekonomické kri-
ze, jakou se stala Velká recese. 

Samozřejmě že v  knize, která se 
zaobírá kořeny, průběhem a násled-
ky stále neukončené řecké krize, 
nemohla chybět kapitola týkající se 

Řecká 
tragédie: 
trochu jiný pohled na řeckou krizi

Ke konci semestru pořádal 
Institut globálních studií 
UJAK setkání u kulatého stolu 
ke knize Řecká tragédie. Prá-
vě toto téma pro Univerzitní 
listy refl ektovala jedna z auto-
rek publikace, doc. Ing. Ilona 
Švihlíková, Ph.D. 
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řecké ekonomiky. Nejsou podceňo-
vány faktory, jež se často při analýze 
opomíjejí, i když stále hrají roli: tedy 
poloha ekonomiky, v  případě Řecka 
periferní, vzdálená od centra eurozó-
ny, ale i geografi e, která dále ztěžuje 
ekonomické fungování. Stovky řec-
kých ostrovů mohou vypadat atrak-
tivně pro cestovní ruch, ale ve  sku-
tečnosti se jedná o obrovské náklady 
spjaté s  provozováním základních 
veřejných služeb na  odlehlých ost-
rovech. V  této části je na  základě 
tvrdých dat, údajů Eurostatu, MMF 
i  dalších ekonomických databází 
vyvrácena řada mýtů a omylů, které 
jsou o Řecku neustále šířeny – napří-
klad o pracovní době, která je v Řecku 
podstatně a  dlouhodobě vyšší než 
v případě Německa, jež hraje v příbě-
hu řecké tragédie zásadní roli. 

Pozornost je věnována i opomíje-
nému tématu zbrojních výdajů, které 
v Řecku patří v poměru k HDP mezi 
největší na světě a vytvářely značné 
tlaky na veřejné rozpočty. Podrobně 
pak řadu skandálů a  kauz, v  nichž 
jsou nejčastěji zapleteny německé 
a francouzské zbrojní fi rmy, rozebírá 
spoluautor knihy Kostas Tsivos. 

Jádro knihy tvoří příčiny vypuk-
nutí tzv. řecké krize. Zásadní je kon-
text – tedy příčiny Velké recese, která 
demonstruje, že řecká krize, podob-
ně jako krize v dalších zemích euro-
zóny, které následovaly, jsou krizemi 
souvisejícími jak právě s Velkou rece-
sí – přerušení fi nančních toků –, tak 
mají hlubší příčiny v chybném nasta-
vení eurozóny jako takové. Po  roce 
2008 končí „dobré počasí“. Problémy 
řecké ekonomiky vypadají překvapi-
vě, přestože například rozbor běž-
ných účtů jasně indikoval, že v rámci 
eurozóny existují země, jež vytváře-
jí velké přebytky (typicky Německo), 
a  naopak ty, které inklinují k  vyso-
kým defi citům a  které se převážně 
(viz také Irsko) nacházejí na tzv. jižním 
okraji eurozóny, resp. tvoří tzv. dru-
hou periferii. Do  této skupiny patří 
Španělsko, Portugalsko, Řecko, někdy 
jsou tam řazeny také Itálie či Kypr. 

V  roce 2009, kdy se již problémy 
Řecka při refi nancování začaly obje-
vovat, bylo navíc patrné, že ostatní 
země eurozóny nemají ani mecha-
nismy, ani instituce, které by problé-
my – jež v  logice ekonomického cyk-
lu nastávají – mohly řešit. Dřívější 
dohody, které zahrnovaly například 

Pakt stability a  růstu, nepokrývaly 
dostatečně celou ekonomickou reali-
tu. Navíc je potřeba připomenout, že 
byly hned zpočátku svého fungová-
ní porušeny největšími ekonomikami 
eurozóny, tedy Francií a Německem. 
Proto se řecká a  následně další 
ekonomiky a  jejich problémy řeši-
ly takříkajíc „za  pochodu“. Zaznívaly 
i  absurdní, vzájemně rozporuplné 
návrhy jako „no bail out, no exit, no 
default“, (především z Německa), což 
byl naprosto nerealistický soubor 
požadavků – žádná záchrana, žád-
ný odchod z eurozóny, žádný default 
(tedy volně řečeno státní bankrot). 

V  knize Řecká tragédie, která 
vlastně slouží i jako případová studie 
toho, jak se v rámci eurozóny „řeší“ 
ekonomické krize, jsme následně 
analyzovali navržená řešení ve  for-
mě tzv. záchranných balíčků spoje-
ných s politikou austerity, tedy poli-
tikou úsporných opatření. Zároveň 
oproti obecně vžitým názorům, že 
daňoví poplatníci jiných zemí „živí“ 
Řeky, Španěly, Portugalce atd., uka-
zujeme, že dominantně šly peníze 
na záchranu bank, které do řeckých 
cenných papírů investovaly. Přiznává 
to nejen bývalý německý guvernér 
centrální banky, ale je to patrné také 
z blokací účtů, na které peníze „pro 
Řecko přicházejí“, aby se pak násled-

ně vracely věřitelským zemím. Široce 
jsou rozebírány dopady politiky škr-
tů, jejíž nefunkčnost už musel při-
znat i  Mezinárodní měnový fond, 
který se odmítal účastnit tzv. třetího 
záchranného balíčku pro Řecko. 

Není možné v  rámci tohoto člán-
ku rozebírat jednotlivé argumentač-
ní linie knihy, která disponuje téměř 
30 grafy a více než deseti tabulkami, 
statistické údaje jsou prezentovány 
v socioekonomickém i mezinárodním 

kontextu. Dopady politiky škrtů jsou 
analyzovány ze socioekonomického 
pohledu, který můžeme v řeckých reá-
liích bez přehánění označit za  kata-
strofální. Stačí uvést, že za  dobu 
„záchranných balíčků“ země ztrati-
la čtvrtinu svého HDP, což je srovna-
telné s válečným stavem. Nechybí ale 
samozřejmě ani politický rozbor, kte-
rý ukazuje, zejména po  roce 2008, 
na  dominantní postavení Německa 
a  německého ekonomického myšle-
ní, které vede až k tomu, že se (opět) 
začíná hovořit o  německé Evropě. 
Rozpory o  další směřování eurozó-
ny jsou aktuálním tématem, neboť 
po  zkušenostech s  dluhovými krize-
mi v řadě zemí je patrné, že eurozóna 
zásadní reformu potřebuje, mezi jed-
notlivými zeměmi ale převládají vel-
mi různé představy o tom, jak by tyto 
reformy měly vypadat. 

Kniha Řecká tragédie ukazuje 
na  reálné, nikoli brožurkovité fungo-
vání eurozóny. Pro Českou republiku, 
která na rozdíl od Dánska nedisponu-
je žádnou výjimkou při zavádění eura, 
je pro budoucí rozhodovací proces 
potřeba vědět, jakými mocenskými 
silokřivkami a  ekonomickými politi-
kami je eurozóna ovlivňována a které 
mají dominantní roli. 

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. 

Česká ekonomka, působí na Institutu 
globálních studií UJAK Praha. Jejím 
hlavním oborem jsou mezinárodní 
ekonomické vztahy, různé aspekty 
globalizace, měnové otázky, 
energetická bezpečnost a obecně 
souvislosti mezi ekonomikou 
a politikou. 

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

řecká tragédie
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spolupráce

V  letošním roce Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha pokračovala ve  spolupráci s  Integračním cen-
trem Zahrada a s pečovatelskou službou Prahy 3, a to 
v rámci projektu Dobrovolnická činnost studentů ve pro-
spěch seniorů a dětí s postižením – aplikace nových tren-
dů do  oblasti speciálněpedagogické podpory. Projekt 
byl spolufi nancován z dotačního fondu městské části 
Praha 3 Dotační program pro sociální oblast a zdravot-
nictví. V  tomto roce bylo do povinné praxe v projektu 
zapojeno 18 studentů prvního až třetího ročníku baka-
lářského studia speciální pedagogiky. 

Cílem projektu bylo smysluplně podnítit aktivní trá-
vení volného času u  seniorů a  zároveň dětí a mladých 
lidí s  těžkým zdravotním postižením. Studenti byli zapo-
jeni do  klubové činnosti a  do  dalších podpůrných akti-
vit v  Integračním centru Zahrada a v domech s pečova-
telskou službou. V  IC Zahrada si mohli praktikanti pod 
vedením odborných pracovníků vyzkoušet a  podílet se 
na činnosti s dětmi a mladými lidmi s těžkým kombinova-
ným postižením. Měli možnost doprovázet klienty centra 
na  fyzioterapii, ergoterapii, muzikoterapii, bazální stimu-
laci. Podíleli se na nácvicích sebeobsluhy, zrakové a hma-
tové stimulace, chůze. Seznámili se také s dalšími meto-
dami, které se využívají ve speciálněpedagogické praxi.

Studenti, kteří se zapojili v klubu pro seniory v  rámci 
pečovatelské služby se převážně zaměřovali na  kognitiv-
ní trénink paměti, rozvoj jemné motoriky, výtvarné činnos-
ti, čtení knih, poslech hudby a  četná vyprávění. V  závě-
ru působení projektové praxe připravili studenti vánoční 
setkání pro seniory. A to v podobě pestrého programu, kte-
rý byl zaměřen na vánoční tradice a zvyky, ukázku taneční-
ho vystoupení aj. Senioři byli také obdarováni samotnými 
studenty jejich vlastnoručně vyrobenými dárky.  

Důležitost podpořeného projektu spočívá zejmé-
na ve zkvalitnění přípravy profese budoucích speciál-
ních pedagogů v oblasti péče o seniory a vzdělávání dětí 
a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Katedra speciální 
pedagogiky UJAK 

pokračuje 
v úspěšné 
spolupráci
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nými na konkrétní problémy komunikace osob s různými 
druhy postižení a poruch, a to nejen v teoretické rovině, ale 
i v rámci speciálněpedagogické praxe.

Publikace je svým konkrétním teoretickým zpracováním 
uvedené problematiky a  současně pragmatickým zamě-
řením cenným přínosem k humánnímu řešení problémů 
v  sociální a  pedagogické komunikaci osob se specifi cký-
mi potřebami, pro které by intervence v oblasti komunika-
ce a komunikačních kompetencí měla směřovat k  rozvoji 
vlastností prosociální, otevřené a komunikativní osobnosti.

Uceleným tématům refl ektujícím historii pedagogiky (včetně 
období po  roce 1989) byla doposud v historiografi i věnována 
až na několik výjimek jen okrajová pozornost. V plné míře to 
platí o  sociální pedagogice, dynamicky se rozvíjejícím hranič-
ním oboru pedagogiky. Doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D., ve  své 
aktuální publikaci K  tradicím české sociální pedagogi-
ky zasvěceně upozorňuje na  cenný odborný potenciál a  ino-
vační tendence vyplývající z  transformace vztahů mezi sociál-
ní pedagogikou a sociální prací, z dimenzí sociální pedagogiky 
ve vztahu k rodinnému prostředí, sociální pedagogiky a volného 
času a z dalších neopomenutelných souvislostí. Autor se zabývá 
nejen minulostí, ale i současnými tendencemi v sociální pedago-
gice. Jako originální rámec pro jejich prezentaci si zvolil nástin 
významných akademických pracovišť a jejich reprezentantů.

Monografi e doc.  PhDr. Miloslava Jůzla, Ph.D., je významným 
zdrojem poznatků, které dokumentují náročnou cestu vzniku, 
procesu vývoje a stabilizace jednoho z nových a dynamicky se 
rozvíjejících oborů pedagogiky. Je autorským počinem, ze kte-
rého je patrná vedle odborné erudice také schopnost nalézat 
a řešit témata, jež nejsou v hektické současnosti v centru zájmu 
akademických badatelů, přestože jsou v podstatě základem pro 
rozvoj každého oboru. Publikace může být cenným zdrojem 
informací nejen pro studenty sociální pedagogiky v pregraduál-
ním studiu, ale také pro doktorandy a celé spektrum odborníků 
tohoto a dalších příbuzných oborů.
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