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o univerzitě

Univerzita Jana Amose
Komenského Praha
Nejstarší soukromá univerzita
v České republice
Univerzita Jana Amose Komenského Praha nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený
na vzájemně prostupných studijních programech bakalářských, magisterských a doktorských.
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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Vážení a milí čtenáři
Univerzitních listů,
mám opravdovou radost z obrovského zájmu, s nímž se setkalo první číslo našeho univerzitního časopisu, i z vašich podnětných reakcí
na texty, které v něm byly publikovány. Za to i za podporu dalšího rozvoje UJAK vám velice děkuji.
Druhé číslo Univerzitních listů vychází v přelomové době, kdy vstupuje v účinnost novela zákona o vysokých školách. K tomuto tématu
jsme připravili celý seriál článků, který budeme uveřejňovat ve třech
po sobě následujících číslech časopisu, současným číslem počínaje. Adaptace UJAK – a přirozeně celého vysokoškolského prostředí –
na tuto novou legislativní normu přináší mnohé výzvy, na něž chceme
náležitě reagovat.
Na obálce prvního čísla Univerzitních listů jsme přinesli pohled na rektorské žezlo UJAK, jemuž vévodí křišťálový glóbus nesoucí symboliku světla. Obálka aktuálního čísla je věnována úchvatnému prostředí
Betlémské kaple, kde UJAK tradičně koná své promoční a imatrikulační
obřady. I zde má světelná symbolika své místo. Ten, kdo sleduje cesty,
jimiž se ubírá vývoj naší univerzity, vnímá naše úsilí o hledání světla,
ať už v okolním světě, anebo v nás samotných. Není to úsilí, které by
bylo vždy přímočaré a okamžitě naplněné. Jde však o úsilí trvalé, a tak
do nového akademického roku vstupujeme se sloganem „UJAK žije –
přidejte se k nám!“.

Druhé číslo
Univerzitních
listů vychází
v přelomové
době, kdy
vstupuje
v účinnost
novela zákona
o vysokých
školách.

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
rektor
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Kulaté
stoly

IGS
Nový Institut globálních studií UJAK
pořádal v tomto akademickém roce
celou řadu akcí. Z těch nedávných
můžeme zmínit například kulatý
stůl Geopolitika středoevropského
prostoru, kde proběhl křest stejnojmenné publikace prof. PhDr. Oskara
Krejčího, CSc., ředitele IGS, nebo
kulatý stůl Jak jsme se stali kolonií,
opět spojený se křtem stejnojmenné
publikace doc. Ilony Švihlíkové.

Vyšlo v Praze, 5. 9. 2016. Vychází 2× ročně jako periodický tisk registrovaný u Ministerstva kultury
pod ev. č. ISSN 2464-7225. Vydává Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Praha 3 – Žižkov,
Roháčova 1148/63, PSČ 130 00, IČ: 46358978. Příspěvky vyjadřují názory jejich autorů.
Redakce: Mgr. Jan Červenka, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.,
Mgr. Jiří Víšek, JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D., PhDr. Jaromír Kainc
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ohlédnutí

Mezinárodní seminář

Crossroads
of Knowledge
UJAK na Festivalu

Exportu CZ 2016
UJAK se účastní celé řady specializovaných veletrhů, za všechny lze uvést například Gaudeamus, veletrh zaměřený na pomaturitní vzdělávání. Letos UJAK
nechyběla ani na Festivalu Exportu. Jeho cílem je podpora exportu a mezinárodní obchodní spolupráce.
Návštěvníci stánku UJAK se nejčastěji zajímali o mezinárodní jazykové certifikáty telc, MBA program Řízení
lidských zdrojů a EU a možnosti studia v anglickém
jazyce. Festival Exportu se konal pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana, který jej také slavnostně zahájil.

Ve dnech 15.–16. května 2016 pořádala UJAK společně s partnerskou Dolnoslezskou vysokou školou z polské Vratislavi (DVŠ) mezinárodní seminář „Crossroads
of Knowledge – Internationalising Higher Education“.
Hlavním tématem plenární části semináře bylo srovnání národních systémů vysokého školství a posouzení jejich aktuálního vývoje. K tomu vystoupili s úvodním slovem rektor UJAK Luboš Chaloupka a s referáty

rektor DVŠ Robert Kwaśnica a prorektor UJAK Petr Kolář.
Následná jednání ve dvou odborných sekcích byla zaměřena na konkrétní formy internacionalizace vysokého
školství včetně přípravy projektů vzájemné spolupráce
mezi UJAK a DVŠ. S ohledem na průnik odborného profilu obou partnerských vysokých škol se jednání v sekcích
zúčastnili zástupci kateder speciální pedagogiky, mediálních studií a bezpečnostních studií. Cenným výstupem ze
semináře jsou návrhy společných akademických aktivit,
výměna zkušeností a výrazné posílení polsko-české spolupráce mezi DVŠ Vratislav a UJAK Praha.

Memorandum
o porozumění
s Shanghai Finance University
Delegace akademických funkcionářů Shanghai Finance University (SFU) navštívila UJAK dne 9. května 2016.
Při jednání o možnostech vzájemné spolupráce podepsali rektor UJAK a viceprezident SFU Memorandum
o porozumění mezi oběma vysokými školami. Přijaté
memorandum představuje první krok ke konkrétním
projektům spolupráce v oblasti výuky a výzkumu, především v ekonomických vysokoškolských oborech
a oblasti mezinárodních vztahů.

EHS a vzdělávání dospělých

nově také
v anglickém jazyce
Univerzita Jana Amose Komenského Praha otevírá v akademickém roce 2016–2017 bakalářské obory Vzdělávání
dospělých a Evropská hospodářskosprávní studia nově
také v anglickém jazyce. Všichni uchazeči o studium
absolvují ústní přijímací pohovor, jehož účelem je posouzení výslovnosti a vyjadřovací schopnosti v anglickém
jazyce (s případným přihlédnutím k získanému certifikátu
o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického
jazyka, případně státní jazykové zkoušky) a zjištění motivace ke studiu zvoleného oboru.
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O speciální pedagogice se
v současné době mluví stále
častěji, zejména ve spojení s mediálně atraktivním
tématem inkluze. Málokdo si
však uvědomuje, co všechno
tento obor zahrnuje a co
vlastně znamená. A ještě
méně lidí si uvědomí fakt,
že speciální pedagogika
pokrývá prakticky celý strom
lidského života – od péče
od nejútlejšího dětství až
po stáří.

Tento společensky vysoce prospěšný obor má na UJAK pevnou tradici,
ba co víc, od počátků této instituce
je jejím pilířovým studijním oborem.
Pod vznikem studijního programu
Speciální pedagogika na Univerzitě
Jana Amose Komenského Praha
je podepsána řada uznávaných
odborníků, kteří v minulosti působili také na jiných – veřejných – vysokých školách a kteří na konci 90. let
vytvořili první bakalářský program
na soukromé VŠ – UJAK – orientovaný na speciální pedagogiku.
V čele katedry stojí PaedDr. Jarmila
Klugerová, Ph.D.

OD DOBRÉHO SKUTKU
K SYSTÉMU

V českých zemích mají speciální
pedagogika a obecně i další pomáhající profese poměrně dlouhou historii. „Tradice vysokoškolského vzdělávání speciálních pedagogů je u nás
spojena se jménem velkého osvícence – pana prof. MUDr. Miloše
Sováka, DrSc., který byl otorinolaryngolog a filozof a je zakladatelem tohoto oboru. On začal
pracovat na tom, aby se speciální pedagogice daly pevný obsah,
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Speciální
pedagog
je průvodce na cestě životem
struktura,
terminologie,
normy
a rozdělení do specializací podle jednotlivých handicapů,“ upozorňuje
Jarmila Klugerová.
Počátky pomoci těm, kteří to
potřebují, jsou spjaty zejména s vlivem křesťanského náboženství,
kdy pomoc postiženému byla dobrým skutkem a církev podporovala
péči o nemocné, chudé a postižené
i tím, že zřizovala různé instituce
zaměřené na tzv. specializovanou
péči. Ať už šlo o špitály, chudobince, či kláštery. Církev zřizovala i speciální řády, které se zabývaly péčí
o nemocné. Jedním z takových řádů
jsou například boromejky, v jejichž
klášteře pod Petřínem je nyní
nemocnice a řádové sestry tam pracují tak jako kdysi.
Dalším předělem v dějinách péče
bylo období renesančního humanismu, kdy se stal centrem zájmu opět

člověk, a to nejen úspěšný a dokonalý, ale i s nejrůznějšími problémy
a postiženími. „Například i v malířství a sochařství je vidět trend,
kdy se odhodila maska dokonalosti a krásy a maloval se či se ztvárňoval člověk takový, jaký ve skutečnosti byl,“ podotýká doktorka
Klugerová. Upravovaly a zdokonalovaly se právní normy zakotvující
péči o postižené. Upozornění na to,
že by mělo být vzdělání dostupné všem, tedy i postiženým, vidíme
již v dílech J. A. Komenského, který
požadoval vzdělání pro všechny, či
u J. J. Rousseaua.
Začleňování jedinců s postižením
však v minulosti nebylo řešeno vždy vhodně a systematicky.
„Nedostávalo se jim takových forem
vzdělávání, jak bychom si přáli. I v majoritním proudu byli často
tito jedinci vyčleňováni, třeba i tím,
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že byli usazováni například do tzv.
oslovských lavic a tím se jim nedostávalo kvalitního vzdělávání. Dále
také proto, že třídy byly naplněny
velikým počtem žáků a ani vzdělání učitelů nebylo na takové úrovni, jako je nyní,“ vysvětluje vedoucí
katedry. I proto se začali vyčleňovat
jedinci s některými druhy handicapů, pro něž byly zřizovány speciální
školy a ústavy, kde byl menší počet
žáků s podobným postižením a to
umožňovalo jejich kvalitní vzdělávání s uplatňováním principu individuálního přístupu. Jednalo se zejména
o osoby nevidomé, neslyšící a taktéž
těžce mentálně postižené.

VZOREM PRO EVROPU

Specializovaná zařízení, která vznikala právě v době působení profesora
Sováka, si rychle vybudovala skvělou pověst a na exkurze do Čech jezdili odborníci z celé Evropy. Zajímala
je zejména oblast speciálního školství, prevence, organizace výchovy
a vzdělávání v mateřských školách
a na prvním stupni ZŠ i koncepty
pracovní, výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Do speciálních škol se
vřazovaly děti podle míry a hloubky postižení. Například u jedinců
s postižením sluchu se školy členily na školy pro nedoslýchavé, se
zbytky sluchu a neslyšící. Podobně
to bylo se školami pro žáky s vadami zraku či pro mentálně postižené.
„Už tehdy jsme se mohli setkat se

o dítě se zbytky sluchu, zkusilo se
jeho zapojení do školy pro nedoslýchavé. Pokud to zvládalo, absolvovalo tuto školu, i když mělo pouze
zbytky sluchu. Pokud ne, bylo vřazeno do školy pro děti se zbytky sluchu. O totéž se snažíme v současné době – po důkladné diagnostice,
zvážení všech hledisek, a je-li to především ve prospěch dítěte, doporučujeme nejdříve zařadit dítě do běžné školy, aby se nebouraly sociální
vazby – děti zůstanou v místě bydliště se svými rodiči a kamarády.
Pokud to nevyhovuje, je dítě přeřazeno do školy speciální. A uplatňování tohoto principu doporučujeme
i našim studentům,“ popisuje osvědčenou praxi Jarmila Klugerová.
Ačkoli je dnešní školství mnohem dál, nesouhlasí vedoucí Katedry
speciální pedagogiky s názory

Pro co nejlepší určení, která ze škol je
pro žáka nejvhodnější, byl vytvořen
systém unikátních poraden, což
jsou speciálněpedagogická centra,
pedagogicko-psychologické poradny
a střediska rané péče.
začleňováním postižených do běžného kolektivu, bylo to ale ve velmi
omezené míře. Pokud to jen bylo
trochu možné, chodily děti do běžné
mateřské školy, aby nebyly vytrženy
z domácího prostředí. Když jsme
chodili na vysokou školu, byl nám
vštěpován princip tzv. vyššího vřazování. To znamená, že když šlo třeba

některých kolegů, že je možné
inkludovat naprosto všechny jedince s postižením. „Některá postižení
jsou natolik závažná, že vyžadují striktně individuální a odborný
přístup. Tyto děti mohou lépe prospívat, cítit se dobře a být šťastnější v menším kolektivu a v kolektivu
dětí, které mají podobný handicap.

V tomto směru je situace v našem
školství velmi složitá, kdy na jedné straně respektujeme a podporujeme uplatňování principu inkluze a na druhé straně na to nemáme
vždy připraveny všechny školy, učitele a ani rodiče žáků majority. Otázka
změny tohoto myšlení je velmi složitá a souvisí i s otázkou generační. Jak
se všichni dále budou na tuto pro
naši společnost novou situaci připravovat a kdy na ni budou připraveni,
je velmi těžké hodnotit. Týká se to
komplexního přístupu celé společnosti, hodnotové orientace a morálních hledisek. Pro naši společnost
inkluze znamená mnoho pozitivního,
ale musíme vidět i některé negativní
dopady, kdy například na přání rodičů bylo i přes negativní doporučení
odborníků dítě inkludováno a pak se
muselo přeřadit do speciální školy,“

varuje Jarmila Klugerová, ale jedním dechem dodává, že pokud jde
o postižení, které lze inkludovat, pak
je současný trend nastaven velmi
dobře. Dítě může být se svými rodiči,
spolužáky, ve svém bydlišti a dostává tzv. rovné příležitosti.
Pro co nejlepší určení, která ze
škol je pro žáka nejvhodnější, byl
vytvořen systém unikátních poraden, což jsou speciálněpedagogická
centra,
pedagogicko-psychologické poradny a střediska rané péče,
kde děti procházejí diagnostikou
a stanovují se jim různá podpůrná
opatření. Tato poradenská zařízení
mají možnost velmi dobře posoudit, co bude pro dítě nejvhodnější. „V první řadě se musí psycholog,
speciální pedagog či další odborník
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soustředit na to, které školské či
výchovné zařízení bude dítěti vyhovovat a bude ho rozvíjet vzhledem
k jeho možnostem. Ne vždy je to
jednoduchý proces, protože poslední slovo mají samozřejmě rodiče,
kteří se někdy postaví proti doporučení poradenských pracovníků .“

svých odborných praxích, kdy nasávají atmosféru v jednotlivých speciálních zařízeních. Nezřídka pak
při hodnocení praxí píší o tom, jak
někdo dělá pro klienta první poslední a další jen to, co je nezbytně
nutné. K tomu ale nesmí docházet,“

žádost o novou akreditaci nově
vznikajícímu Národnímu akreditačnímu úřadu, který, jak UJAK doufá, bude jednat transparentněji
a hlavně stanoví jasná kritéria, která nebudou uplatňována ad hoc, ale
budou závazná pro všechny školy.

varuje doktorka Klugerová. Proto je
naprosto nadšená z odpočinkových
zón pro pracovníky, se kterými se
před lety poprvé setkala při své studijní stáži ve Francii. Dokonalé zázemí pro pedagogy, v němž si mohou
odpočinout a relaxovat, když mají
volnou hodinu. „Zázemí je důležité
pro ukotvení člověka, pro nalezení síly, kterou by měl čerpat i v průběhu pracovního dne. Naše studenty učíme, jak mají rozpoznat již
první příznaky syndromu vyhoření, ale hlavně to, jak mu předcházet, jak relaxovat a jak nacházet
ve své práci stále potěšení, i když je
to často náročné,“ vyzdvihuje pozitiva studia na Univerzitě Jana Amose
Komenského Praha.

„Není možné, aby v právním
státě byl tímto způsobem zlikvidován studijní obor, který má na univerzitě tradici a výborné reference
od bývalých studentů i jejich zaměstnavatelů. Z naší katedry vycházejí vzdělaní lidé, kteří přesně vědí, co
chtějí dělat a proč,“ stojí si za kvalitami studia Jarmila Klugerová.
Patří mezi ně například i systém praxí, který byl médii opakovaně nepravdivě napadán. „Studenti
mají rozsáhlou praxi, spolupracujeme s významnými institucemi a dbáme na to, aby prošli hned několika
zařízeními, aby měli co nejširší zkušenosti a nezaměřovali se jen jedním směrem,“ upozorňuje vedoucí
katedry. Pro práci s osobami se sluchovým postižením je to například
škola Holečkova, pro obor psychopedie je to ZŠ Chotouňská, pro osoby se zrakovým postižením je to ZŠ
na Mírově náměstí včetně jejich velmi kvalitního speciálněpedagogického centra. „Domov pro zdravotně postižené ve Vlašské ulici se zase
specializuje na mentální postižení.
Práci se seniory, kteří jsou postiženi
demencí či Alzheimerovou chorobou, si studenti vyzkoušejí v malešickém domově a spolupracujeme
i s Integračním centrem Zahrada,
které se zaměřuje na nejtěžší kombinovaná postižení, která zahrnují
závažná tělesná postižení.“ Speciální

ZAČÍT VČAS

Čím dříve se s dítětem, které má
nějaké postižení, začne pracovat,
tím vyšší jsou jeho možnosti uplatnění v pozdějším životě. Cílem není
pouze splnit povinnou základní školní docházku. Snahou je, aby pokračovalo ve vzdělávání dál a pokud
možno se uplatnilo v dalším životě.
Je to dlouhá, náročná cesta s řadou
odboček, ale vidina byť sebemenšího úspěchu je to, co dává speciálním
pedagogům chuť pracovat a stále

Speciální
pedagogiku
přicházejí
studovat
třeba i úspěšní
manažeři, kteří
po 35. nebo
40. roce života
hledají něco, co
by je naplňovalo.
jít kupředu. „Speciální pedagogika
je poslání. Dělají ji lidé, pro které je
pomoc jiným uspokojením. Někdo
chce pořád dražší a lepší auto, dům,
dovolenou, a stále není spokojen
a šťasten. Speciální pedagogové
chtějí být pomocníkem či průvodcem na cestě životem těm, kterým
nebylo dáno stejně jako většině
populace, kteří se liší svou jinakostí,“
skládá poklonu speciálním pedagogům jejich kolegyně.
Toto poslání, stejně jako jiné
pomáhající profese, je náročné
po stránce psychické i fyzické a často hrozí syndrom vyhoření. „Toto
vnímají již i samotní studenti při
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NEPRAVDIVÁ NAŘČENÍ
NESMĚJÍ VÉST K LIKVIDACI
ÚSPĚŠNÉHO OBORU

V kontrastu se skvělými referencemi zaměstnavatelů i samotných
studentů se magisterský program Speciální pedagogiky na UJAK
setkal s bezprecedentními nařčeními ze strany akreditační komise, které provázela celá řada mediálních výpadů. Univerzita se proti
těmto nařčením, která bez jakéhokoli faktického a právního základu
vedla k neprodloužení akreditace
magisterského programu, nyní brání soudní cestou a zároveň podává
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téma čísla

pedagogika tak opravdu pokrývá široké spektrum péče v průběhu
celého lidského života.

CHUŤ POMÁHAT

A kdo vlastně chodí na UJAK speciální pedagogiku studovat? „Jsou to
především studenti, kteří již pracují v oboru a studiem si doplňují kvalifikaci. Často se setkávám s tím, že
tento obor přicházejí studovat třeba
i úspěšní manažeři, kteří po 35. nebo
40. roce života hledají něco, co by
je naplňovalo,“ vysvětluje Jarmila
Klugerová. Oblast speciální pedagogiky opravdu není o penězích, ale je to
v pravém slova smyslu poslání a člověka velmi naplňuje. U prezenčních
programů je pro studenty atraktivní
zejména určitá transoborovost – speciální pedagogika zasahuje do filozofie, medicíny, etiky, psychologie... Tito
studenti jsou často humanitně zaměření, nezřídka děti z lékařských nebo
učitelských rodin.
„Hlásí se k nám po střední škole zdravotní sestry nebo učitelky
mateřských škol, mladí lidé, jejichž
středoškolská studia zkrátka už směřovala k nějaké pomáhající profesi.
Nebo naopak jsou to studenti z úplně odlišných oborů, které speciální
pedagogika láká svou atraktivností. U studentů kombinovaného studia si dělám takový soukromý průzkum, kdy se jich ptám, co je v jejich
věku 35 let nebo i 40 a výše motivovalo k dalšímu studiu. Je zajímavé, že

motivem je mnohdy snaha o nějaké
bilancování, které přichází v určitém
věku. Tito lidé často vykonávali třeba
velmi dobře ohodnocenou manažerskou funkci, která je ale osobnostně nenaplňovala. Vidí ještě velký
kus života před sebou a odhodlají
se profesní i často osobní život zcela
změnit. Jdou v tomto věku dále studovat i přesto, že jim na první pohled
nic nechybí. Dobrý osobní pocit
a výsledky z práce jsou tak velkou
motivací. Je to studium velmi zajímavé. Studenti si ho volí proto, že chtějí
někomu odborně pomoci, že je práce s osobami s jinakostí láká nebo je
to pro některé výzva pomoci jiným
dosáhnout cíle,“ popisuje vedoucí
Katedry speciální pedagogiky.
Uplatnění studentů je přitom
opravdu široké. Samozřejmě prioritně spočívá v oblasti speciálního školství čili ve školách pro žáky
se sluchovým, zrakovým, tělesným
postižením, chronicky nemocné atd.
Dále je to oblast poruch chování, zde
se mohou uplatnit v organizacích
pro osoby závislé na návykových
látkách, ve výchovných, diagnostických ústavech, v dětských domovech... Pak jsou to pracoviště, která
se zabývají problematikou komunikačního systému. „V této oblasti naši
absolventi bakalářského programu
mohou působit jako logopedičtí asistenti. Dále se jedná o pracoviště
zabývající se poradenstvím a intervencí osob s poruchami a vadami

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.,
je vedoucí Katedry speciální pedagogiky UJAK Praha. Na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze
absolvovala magisterský obor zaměřený na speciální pedagogiku, posléze
rigorózní řízení a doktorské studium.
Dráhu vysokoškolského pedagoga
započala rovněž na PedF UK v Praze,
kde působila do roku 2000, a poté se
podílela na tvorbě nového studijního oboru Speciální pedagogika na VŠ
JAK. Zde rovněž začala pracovat jako
odborná asistentka. V odborné praxi působila v zařízeních zaměřených
na jedince se sluchovým, mentálním
a řečovým postižením. Její profesní
orientace je rozložena napříč spektrem speciální pedagogiky a na oblast
vysokoškolského poradenství.

zraku, sluchu atd. Můžeme sem
zařadit i pracoviště v oblasti sociální
práce a práce se seniory. Absolventi
pracují jako manažeři vzdělávacích
a sociálních oblastí, působí v neziskovém sektoru, v nejrůznějších
nadacích a humanitárních organizacích, vyjíždějí na rozmanité zahraniční mise... Zde všude mohou uplatnit
svou kreativitu, empatii a vyvinutou
schopnost zvládat stres. Mám samozřejmě vždy radost, když se studenti dále uplatňují ve svém oboru, nicméně mám vypozorováno, že i když
naši absolventi jdou mimo tento svůj
obor, jsou často velmi úspěšní,“ uzavírá Jarmila Klugerová.
Jan Červenka, Jitka Pavlíková
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rozhovor

Speciální pedagogika pokrývá možnostmi uplatnění
prakticky celý lidský život.
Není tedy překvapením, že
jednou z partnerských institucí Univerzity Jana Amose Komenského Praha je
Domov pro seniory Malešice.
Tato příspěvková organizace, zřízená hlavním městem
Praha, nabízí dvě sociální
služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním
režimem, který se specializuje na péči o klienty s Alzheimerovou nemocí.

I v domově pro seniory

je role rodiny
nenahraditelná
Studium speciální pedagogiky volí
často jedinci, kteří chtějí dělat něco
smysluplného a prospěšného, aby
je práce naplňovala. Naplnění ze
smysluplné, byť náročné práce prakticky každý den zažívá také Evžen
Kokeš, ředitel Domova pro seniory Malešice. S ním jsme si povídali
o postavení seniorů v dnešní společnosti, jedinečných mezigeneračních
setkáních i o tom, že se do práce
těší, byť je často velmi složitá.
V čele Domova pro seniory Malešice
stojíte od roku 2007. Jak se od té
doby vyvíjí péče o seniory?
Obecně, myslím, platí, že zařízení, včetně Malešic, která kontinuálně
usilují o co nejdůstojnější zázemí pro
seniory, mají prostor pro to, aby tento záměr realizovala. Jde samozřejmě o to, jak vysoko si to či ono zařízení nastavilo laťku, jaké má finanční
možnosti a také jaké jsou možnosti
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v souladu se zákonem. Nemyslím si,
že by došlo k nějakému překotnému vývoji, spíše se domnívám, že je
to vždy věcí osobního přístupu nás
všech. Zároveň je důležité, aby fungovalo následující spojení: zaměstnanci se snaží vytvořit důstojné
zázemí pro klienty a zároveň klienti
chápou náročnost jejich povolání.
Proměnil se nějak vztah společnosti
k seniorům a opačně?
Domnívám se, že vnímání seniorů společností hodně souvisí s celospolečenským děním. Senioři jsou
dle mého názoru nejméně konfliktní
skupinou lidí, mají životní zkušenosti a z mého každodenního setkávání s nimi musím konstatovat, že tato
generace je velice slušná, někdy až
disciplinovaná. To se odráží i v tom,
jak naopak oni vnímají okolní svět –
velmi by si přáli, aby se lidé k sobě
chovali slušně, přáli by si příjemné,

nekonfliktní situace kolem sebe.
Jejich zdravotní stav jim často neumožňuje prezentovat toto přání
směrem ven.
Přechod z přirozeného prostředí
do domova pro seniory je velkou
změnou. Co čeká nové klienty poté,
co se k vám přistěhují?
Žádné sociální zařízení nemůže
plně nahradit přirozené domácí prostředí. Sociální zařízení mají přitom
již určitou tradici, kdy jejich účelem
bylo poskytnout zázemí pro to, aby
jejich klienti v úctě a důstojně prožili spokojené stáří. Tato tradice samozřejmě nadále trvá, otevírají se ale
i další, nová specializovaná oddělení – v našem domově máme například nově otevřeno Alzheimer centrum. Velmi si vážím práce svých
kolegů, kteří pokračují v rozvíjení
tradice a maximálně se snaží vytvářet domov pro všechny klienty – to je
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ostatně na prvním místě již v označení zařízení – domov pro seniory.
Příchod do nového prostředí je
velice individuální. Velmi malému
počtu seniorů trvá adaptace na nové
prostředí déle než několik měsíců,
platí však, že je naprosto klíčová spoluúčast rodiny. Setkávám se bohužel
s případy, kdy rodina de facto odevzdá klienta do domova a dále už
se příliš nestará. Kontakt s rodinou
je přitom naprosto nenahraditelný.
Naštěstí u nás převažují klienti, jejichž
rodina spolupracuje a váží si práce
zaměstnanců domova. Společnými
silami se pak daří aklimatizaci nově
příchozích zjednodušit.
Na druhou stranu, pobyt v domově pro seniory má i určité výhody.
Pomineme-li pomoc s obstaráváním
denní péče o sebe sama, řada klientů předtím, než dorazí do domova
pro seniory, žije poměrně osamoceně, třeba proto, že jejich životní
partner již zemřel a oni příliš dalších sociálních kontaktů nemají.
U vás v Malešicích je však poměrně
velký prostor tyto kontakty znovu
budovat…
Myslím, že je nezbytné mít připraveny možnosti, jak další sociální
kontakty zprostředkovat. Po úmrtí
partnera je stále naprosto klíčovým
článkem rodina, která však navzdory
upřímné snaze ne vždy dokáže efektivně pomoci. Pokud se tedy člověk
ocitne v novém prostředí, například
u nás v Malešicích, je velmi důležité,
aby se necítil sám. Jsem přesvědčen o tom, že jdeme dobrou cestou.
Snažíme se, aby lidé našli věkově
blízké přátele, vytváříme zázemí pro
to, aby se setkávali, aby si povídali, a pokud nenajdou společnou řeč
jeden den, třeba za nějaký čas tomu
bude jinak – a z vlastní zkušenosti
potvrzuji, že se tak děje velmi často.
Velice dobře funguje sociální
a aktivizačně-rehabilitační oddělení. Volnočasové aktivity jsou v tomto ohledu naprosto na prvním místě.
Určitou specialitou jsou mezigenerační setkání, která u nás pořádáme,
máme výbornou spolupráci s mateřskou školou Pampeliška. Právě
kontakt s dětmi, mladou generací,
působí na nově příchozí klienty velice, velice pozitivně. Senioři se zde

s dětmi setkávají například při společném tvoření v dílně, sportování,
čtení nebo tancování.
Velmi mne zaujala ta myšlenka
mezigeneračních setkání, o tomto
konceptu jsem, přiznám se, dříve
neslyšel. To je váš nápad?
Myšlenka se zrodila u nás
v Malešicích. Několikrát za měsíc přivedeme děti z mateřské školy sem,
aby se klienti na děti šli alespoň
podívat. Právě před pár dny jsem se
účastnil podobného setkání: počet
seniorů, kteří se jich chtějí zúčastnit,
neustále narůstá.
Staráte se také o klienty s Alzheimerovou nemocí. Jedním z trendů
v této oblasti je snaha co nejdéle
udržet u těchto klientů co největší
soběstačnost…
Nápad založit Alzheimer centrum se zrodil v roce 2006, samotné
centrum bylo otevřeno v roce 2014.
Máme zde zázemí na nejvyšší možné
úrovni a i v tomto případě platí, že
děláme vše pro to, aby se zde klienti
cítili co nejvíce jako doma. Je samozřejmostí, že poskytujeme maximum v oblasti hygieny a výživy, ale
to nestačí, je třeba o klienty neustále
aktivně pečovat. Je v našem společném zájmu, aby se s klienty neustále pracovalo a nezůstali osamoceni
ležet na lůžku.
Pojďme nyní k vaší spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského
Praha.
Od roku 2007 jsme v rámci různých odborných stáží a praxí

spolupracovali s řadou vysokých,
vyšších a středních odborných škol.
Právě s UJAK máme velice prospěšnou a asi nejdéle trvající spolupráci.
Studenty UJAK mám za velice zodpovědné a máme s nimi velmi dobré
zkušenosti. Studenti, kteří mezi nás
přijdou na praxi, se pak často vracejí na další stáže a mají zájem o další spolupráci. Navíc, pokud studenti
z UJAK přijdou, tak se opravdu zapojí
a jejich pomoc je vidět, jejich zájem
o obor je evidentní. Veškerá pomoc
studentů přitom směřuje do oblasti přímé péče – ošetřovatelské, sociální a aktivizační práce. Samozřejmě
zohledňujeme, že jde o studenty,
ale i tak je jejich pomoc zdejšímu
zařízení plnohodnotná. A my zároveň chceme, aby pro ně působení
ve zdejším domově pro seniory bylo
co nejpřínosnější. Aktivně spolupracujeme s katedrou speciální pedagogiky. Její studenti i absolventi jsou
velice všestranní a zároveň dobře
chápou, že nám všem jde o společnou věc – o kvalitní péči o seniory.
Jan Červenka

Mgr. Evžen Kokeš
je od roku 2007 ředitelem Domova
pro seniory Malešice, příspěvkové
organizace zřízené hlavním městem Praha. Má bohaté odborné
zkušenosti s činností ve státní správě. Za jeho působení se podařilo v Domově pro seniory Malešice
otevřít nové specializované pracoviště zaměřené na péči o klienty
s Alzheimerovou chorobou.
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Dolnoslezská
vysoká škola
Nový zahraniční partner UJAK
Dolnoslezská vysoká škola (DVŠ) je již mnoho let uváděna
v žebříčcích jako nejlepší soukromá vysoká škola s magisterským studiem v Dolním Slezsku a jako jedna z nejlepších v Polsku. V nedávné době proběhlo několik oficiálních
návštěv mezi UJAK a DVŠ, které si kladly za cíl najít možné
oblasti spolupráce mezi oběma institucemi. Pojďme si tedy
novou partnerskou školu představit blíže.
Díky tomu, že je Dolnoslezská vysoká škola oprávněna udělovat tituly
doktor a docent, poskytuje vzdělávání od bakalářského studia až po studium doktorské. Vědecko-didaktické
vyučování je zajišťováno významnými vědeckými pracovníky a také
odborníky, praktiky a se školou spolupracujícími specialisty. Probíhá
na základě autorských, mnohokrát oceněných vzdělávacích programů, v souladu s mezinárodními
standardy. Obdobně jako na UJAK
mají studenti možnost zahájit studium v zahraničí a absolvovat stáž

12

v rámci programu ERASMUS+. Škola
garantuje přehledný systém stálých
poplatků a pestrou nabídku stipendijních fondů, dále pomoc Kariérní
kanceláře s přípravou dokumentů
před pracovním pohovorem a bezplatnou pomoc psychologa a tutora
po celou dobu studia.
Fakulta pedagogických věd DVŠ
patří k významným polským institucím vzdělávajícím speciální pedagogy, psychology, sociální pracovníky, terapeuty, animátory a kulturní
manažery a také výzkumné pracovníky v oblasti pedagogických věd.

Fakulta umožňuje rovněž získání učitelských kvalifikací. Jako
samostatná organizační jednotka Dolnoslezské vysoké školy byla
zřízena 1. října 2003. Fakultu tvoří
ústavy: pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie a Mezinárodní
ústav pro studium kultury a vzdělávání, dále fakultní pracovny: pedagogického studia DVŠ, moderního umění a jazykového vzdělávání.
Výuku zajišťují uznávaní vědečtí
pracovníci, praktici a specialisté. Fakulta pedagogických věd je
oprávněna udělovat tituly profesor
a doktor honoris causa a vědecké
hodnosti doktor a docent v oblasti společenských věd v oboru pedagogika. Široká vzdělávací nabídka,
multifunkční prostory, multimediální pracovny a moderní didaktické
učebny, výhodné umístění v centru
Vratislavi či přístupnost pro zdravotně postižené osoby patří k dalším výhodám.
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V souvislosti s bezprecedentními likvidačními pokusy ze strany
Akreditační komise vůči UJAK, kdy
AK, dle názoru UJAK, bez jakéhokoli právního a faktického základu neoprávněně neprodloužila akreditaci
magisterského programu Speciální
pedagogika, zajistila UJAK pro některé studenty tohoto programu možnost dostudování na Slovensku.
Ostatní studenti tohoto programu
pak hledali další alternativy, a zatímco se UJAK právní cestou domáhá
nápravy nespravedlivého stavu a žádá o nové akreditace programu,

zohledňuje světové trendy zavádění
inkluze ve vzdělávání, předpokládá
dosažení výsledků vzdělávání v rozsahu znalostí, dovedností a sociálních
kompetencí shodných s Evropským
rámcem kvalifikací, získal kladný posudek polského ministerstva
školství a rovněž kladný posudek

pro jehož zrušení nebyl sebemenší
důvod, několik desítek z nich využilo
výborné
vzájemné
prostupnosti
studia a ve svých studiích pokračuje
právě na DVŠ.
„Náš program poskytuje kvalifikace v oboru speciální pedagogiky
(pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením),
kvalifikace v oboru předškolního
vzdělávání a vzdělávání na 1. stupni ZŠ (pro práci s dětmi v mateřské
škole a na prvním stupni základní školy od 1. až do 5. třídy včetně),

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky uznává diplomy a kvalifikace udělované Dolnoslezskou vysokou
školou. Studium probíhá v českém
jazyce,“ popisuje tiskový mluvčí DVŠ
Dawid Frik.
Zatím posledním projevem spolupráce obou institucí byl odborný
seminář „Crossroads of Knowledge –
Internationalising Higher Education“.
Hlavním tématem plenární části
semináře bylo srovnání národních

systémů vysokého školství a posouzení jejich aktuálního vývoje. K tomu
vystoupil s úvodním slovem rektor
UJAK Luboš Chaloupka a s referáty
rektor DVŠ Robert Kwaśnica a prorektor UJAK Petr Kolář. Následná
jednání ve dvou odborných sekcích
byla zaměřena na konkrétní formy

Zatím posledním projevem spolupráce
obou institucí byl odborný seminář
„Crossroads of Knowledge –
Internationalising Higher Education“.

internacionalizace vysokého školství
včetně přípravy projektů vzájemné
spolupráce mezi UJAK a DVŠ. S ohledem na průnik odborného profilu
obou partnerských vysokých škol se
jednání v sekcích zúčastnili zástupci
kateder speciální pedagogiky, mediálních studií a bezpečnostních studií.
Cenným výstupem ze semináře jsou
návrhy společných akademických
aktivit, výměna zkušeností a výrazné posílení polsko-české spolupráce
mezi DVŠ Vratislav a UJAK Praha.
Redakce
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Cizí jazyky na UJAK
prestižní mezinárodní certifikáty i výuka
ve státních institucích
Studium jazyků má na Univerzitě J. A. Komenského již
tradičně celou řadu forem. Katedra cizích jazyků zajišťuje
především výuku jazyků pro studenty univerzity. Ti si
partner telc GmbH nabízí studentům
mohou podle studijních plánů vybrat z nabídky seminái zájemcům z řad veřejnosti možnost
řů z anglického, německého, španělského, francouzského
složení této mezinárodní jazykoa ruského jazyka. Kromě toho katedra připravuje také
vé zkoušky telc a tím získání jazykokurzy češtiny pro zahraniční studenty, zajišťuje výuku pro
vého certifikátu z jazyka anglického,
státní instituce a firmy a je také jedinou institucí v Česku,
německého nebo francouzského.
která má oprávnění pořádat prestižní mezinárodní jazykoVEDE ANGLICKÝ JAZYK
vé zkoušky telc.
JEŠTĚ VÍCE MOŽNOSTÍ

„Do loňského roku probíhaly na naší
škole pouze tzv. jednoúrovňové
zkoušky telc z anglického a německého jazyka na úrovních A1 až C1
a z francouzského jazyka na úrovních A1 až B2. Od letošního roku
nabízíme z anglického a německého jazyka i nejvyšší úroveň C2 – jedná se o zkoušky telc English C2 a telc
Deutsch C2. Zároveň jsme nabídku německého jazyka rozšířili o univerzitní zkoušku z německého jazyka telc Deutsch C1 Hochschule, která
je nezbytným dokladem pro vstup
na německé vysoké školy,“ popisuje
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novinky pro letošní rok magistra
Růžena Nováková, vedoucí Katedry
cizích jazyků UJAK.
Prestižní evropské jazykové certifikáty telc jsou jazykové zkoušky s neomezenou platností, které jsou vytvářeny a organizovány
společností telc GmbH. V současné
době telc GmbH nabízí přes osmdesát různých zkoušek z deseti jazyků
po celé Evropě i mimo ni. Zkoušky
telc jsou akreditovány a uznávány
v mnoha státech Evropy a jsou nedílným dokladem dosažených jazykových znalostí při studiu a při získávání zaměstnání. UJAK jako licenční

O jazykové zkoušky je přitom dlouhodobě velký zájem. „Pokud jde
o jednoúrovňové zkoušky, zaznamenáváme největší zájem o zkoušky z anglického jazyka, a to na všech
jazykových úrovních, po něm následují německý jazyk a jazyk francouzský. Z hlediska jazykových úrovní
zůstávají nejrozšířenějšími úrovněmi
B1 a B2, k nimž se v minulém roce
přihlásilo téměř 71 % uchazečů,“ přibližuje magistra Nováková. Velký
zájem je přitom logický: prestižní
zahraniční certifikát, který má mezinárodní uplatnění, otevírá celou
řadu možností i v samotném Česku.
„V
České
republice
jsou
zkoušky telc součástí Seznamu
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standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a od podzimu 2015
jsou zařazeny do Seznamu standardizovaných zkoušek nahrazujících zkoušky z cizích jazyků profilové části maturitní zkoušky, vydaného
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Jsou tak cenným
dokladem jazykových znalostí například při pracovních pohovorech,“
vysvětluje magistra Nováková. Škola
pro zájemce pořádá i tříměsíční jazykové kurzy, které pomohou s přípravou na samotné zkoušky.

DUÁLNÍ ZKOUŠKY – VĚTŠÍ
ŠANCE NA ÚSPĚCH

Od letošního roku je navíc možné
na UJAK vykonat i tzv. duální zkoušky. Ty dávají velkou šanci těm, kteří
nejsou rozhodnuti, na kterou úroveň zkoušky se mají přihlásit. „Mezi
nejrozšířenější patří duální zkoušky z anglického jazyka na úrovních
A2-B1, B1-B2 a B2-C1, i proto jsme
je od tohoto kalendářního roku
zařadili do nabídky zkoušek telc.
Všechny tyto zkoušky prověřují kandidátovy znalosti na obou jazykových úrovních. Kandidát získá certifikát na té úrovni, která odpovídá
jeho znalostem. Poslední ze tří jmenovaných zkoušek na úrovni B2-C1
je určena především univerzitním
studentům. V tomto roce plánujeme zařadit do naší nabídky i duální
certifikáty řady Bussines, též na jazykových úrovních A2-B1, B1-B2 a B2-C1. Jedná se o certifikáty profesně zaměřené,“ říká vedoucí Katedry
cizích jazyků.
Na UJAK je také možné složit duální zkoušky z německého jazyka s profesním zaměřením na zdravotnictví.
Díky jejich mezinárodnímu uznávání je o ně značný zájem. „V poslední
době se setkáváme se stále častějšími dotazy týkajícími se odborných
zkoušek. Proto jsme od letošního
roku rozšířili naši nabídku o profesní certifikáty z anglického, německého a francouzského jazyka na úrovních B1-B2. Zájem stoupá i u zkoušek
z anglického jazyka s konkrétním
zaměřením, například na hotelnictví nebo na zkoušky technického
charakteru. Na podzim 2015 pak

vznikla nová zkouška z německého jazyka telc Deutsch B2 Medizin
Zugangsprüfung. Rádi bychom ji též
v následujícím roce zařadili do naší
nabídky; je určena lékařům a lékařkám jako výše zmíněná duální zkouška, jen je na nižší jazykové úrovni,“
podotýká Růžena Nováková.

VÝUKA CIZINCŮ I KURZY
NA MÍRU

Kromě výuky studentů a pořádání jazykových zkoušek telc podniká Katedra cizích jazyků UJAK celou

završen zkouškou z českého jazyka. Oblíbenou formou je i semestrální Doprovodný kurz češtiny pro
zahraniční studenty. Ten je určen
zahraničním studentům UJAK, kteří se potřebují zdokonalit v českém
jazyce.
Významnou formu činnosti katedry cizích jazyků představuje bezpochyby výuka ve státních institucích
a firmách, a to jak skupinová, tak
i individuální. Tato výuka má již dlouholetou tradici a výborné reference
od státních i soukromých institucí

Významnou formu činnosti
katedry cizích jazyků
představuje bezpochyby výuka
ve státních institucích a firmách.
řadu dalších aktivit. Zahraničním
studentům je určen Přípravný kurz
češtiny pro cizince, jehož cílem
je příprava zahraničních studentů k univerzitnímu studiu v češtině.
Jedná se o kurz dvousemestrální,
na závěr skládají absolventi kurzu zkoušku z českého jazyka. Další
formou je Letní kurz češtiny pro
cizince, který je určen pro zájemce o češtinu jako cizí jazyk. Kurz
trvá od června do srpna a je rovněž

a podniků. „V současné době nabízíme především anglický a německý
jazyk a dále i jazyk francouzský,
ruský, španělský a český. Kurzy
připravujeme na míru, na základě
důkladné analýzy přání a cílů klienta. Garantujeme kvalifikované české
i zahraniční učitele a zároveň nabízíme možnost přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám,“ uzavírá
magistra Nováková.
Redakce
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Brexit
ani prezidentské
volby v USA
pro Izrael nic zásadního
znamenat nebudou
Univerzita Jana Amose Komenského Praha často zve na přednášky zajímavé osobnosti nejen
z akademické sféry a praxe, ale i z politického života. To byl také případ návštěvy velvyslance
Státu Izrael, Jeho Excelence Garyho Korena. JUDr. PhDr. Milan Kenkuš, M.A., CSc., který přednášku inicioval a moderoval, je spolupracovníkem Institutu globálních studií UJAK a odborníkem na danou oblast s více než dvacetiletými zkušenostmi na té nejvyšší úrovni, neboť právě
pro velvyslanectví Státu Izrael 23 let pracoval. V následujícím rozhovoru vám proto nabízíme
vhled nejen do česko-izraelských vztahů, ale také reflexi toho, jaké dopady na ně mají nejrůznější světové události.
Byl jste tím, kdo na UJAK pozval velvyslance Státu Izrael Garyho Korena
aby zde přednášel…
Ano, Gary Koren byl de facto již mým osmým šéfem a přednáškám na univerzitách se věnuje.
Proto když vedení UJAK s ohledem
na vývoj ve světě projevilo o toto
setkání zájem, připravili jsme přednášku na téma Izrael, Evropa a Blízký
východ. Jak se ukázalo, téma bylo
pro studenty opravdu zajímavé.
Můžeme tedy trochu shrnout, jaké
vlastně jsou vztahy mezi Českou
republikou a Státem Izrael?
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Dovolím si zabrousit trochu
do historie. Už Tomáš Garrigue
Masaryk se zájmem sledoval osidlování Palestiny Židy v rámci tzv. sionistického hnutí. Na 5. Světovém sionistickém kongresu v Basileji v roce
1901 byl založen Židovský národní
fond, z jehož prostředků se vykupovaly pozemky a zúrodňovala půda.
Na té se zakládaly tzv. kibucy. To
bylo později Sovětským svazem mylně vnímáno jako vznik obdoby kolchozů, avšak zde nešlo o násilnou
kolektivizaci, nýbrž o dobrovolné
společenství, které v obtížných podmínkách díky spolupráci dosahovalo

efektivnějších výsledků. Kibucy dnes
stále v Izraeli fungují, ovšem s tím,
že se zaměřují třeba i na výrobu
mikročipů. Československo se velmi
zasloužilo o existenci Izraele, neboť
když 14. května 1948 vznikl, okamžitě došlo k první izraelsko-arabské
válce. OSN do zóny konfliktu vyhlásila embargo na dovoz zbraní, což
by ale v důsledku znamenalo převahu arabské strany. Izrael vyslal delegáty do Československa, kde došlo
k dohodě, a Československo začalo dodávat nejen zbraně a munici, ale také organizovalo výcvik pilotů – kurz létání tak tehdy absolvoval
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i pozdější izraelský prezident Ezer
Weizmann. Bylo to tehdy i s požehnáním SSSR, protože Stalin, jak jsem
již řekl, v kibucech spatřoval obdobu kolchozů a předpokládal, že by
se Izrael časem mohl stát jakousi výspou komunismu na Blízkém
východě. To se samozřejmě nepotvrdilo a naplno se to projevilo například v suezské krizi, kdy se Izrael jednoznačně postavil na stranu Západu.
Což pochopitelně vedlo k ochlazení
vztahů…
Přesně. A definitivně vychladly po šestidenní válce na pokyn
Moskvy, kdy všechny státy sovětského bloku kromě Rumunska ukončily styky s Izraelem. Ihned po listopadu
1989 začala jednání o obnovení vztahů a i v současnosti je Česká republika v Izraeli chápána jako „the most
friendly nation“ a přinejmenším stejně
přátelská jako USA, které jsou historicky největším spojencem Izraele. Tam
nikdy nedošlo k tomu, že by vztahy
USA–Izrael byly někdy skutečně vyhrocené, jen se občas mění míra pochopení, například nyní na sklonku vlády prezidenta Obamy, kterému vadí výstavba
dalších židovských osad na území
Palestinské autonomie. Mírové urovnání je v tomto ohledu dlouholetým
procesem a domnívám se, že se tato
věc ještě dlouho řešit bude.
Jednou z hodně sledovaných událostí jsou americké prezidentské volby.
Mohou ty přinést nějakou výraznou
změnu do tohoto nastavení vztahů?

se projevilo například vloni při takzvaném „labelování“. Česká republika
se i v této kauze přiklonila na stranu
Izraele. Mimochodem, nadstandardní
vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi
dokládá například i každoroční společné zasedání české a izraelské vlády.
Hodně silným tématem EU je tzv.
brexit, k němuž se schyluje po referendu ve Velké Británii.
Odchod Británie z EU pro Izrael
neznamená bezprostředně vůbec
nic, vztahy s oběma subjekty budou
pokračovat.
Jak se Izraele dotklo a dotýká tzv.
arabské jaro?
Arabské jaro se asi nejbouřlivěji projevilo v Egyptě, což vyústilo ve svržení prezidenta Mubáraka.
Izrael to nikdy nekomentoval, i když
to samozřejmě velice pečlivě sledoval. Když tehdejší ministryně zahraničních věcí USA Clintonová srovnávala proces arabského jara s pádem
komunismu a nastolením občanské společnosti, byla to hrubá chyba. Spojené státy nicméně arabské
jaro podporovaly, Izrael tedy nechtěl
na tuto mylnou interpretaci upozorňovat. Byl zvolen Mursí, přičemž
Izraelcům bylo předem jasné, že volby může vyhrát jedině Muslimské
bratrstvo. Izrael je vnímá jako teroristy. Bratrstvo se přitom hodně angažuje v oblasti sociální, čímž si zajistilo
volební podporu chudých obyvatel.
Muslimské bratrstvo přitom začalo
velmi intenzivně podporovat hnutí

Nadstandardní vzájemné vztahy
dokládá například i každoroční
společné zasedání české
a izraelské vlády.
Nic podstatného se pravděpodobně nezmění, ať vyhraje Hillary
Clintonová, nebo Donald Trump. Co
už je ale proměnlivější, jsou styky
s EU. Ekonomické styky jsou výborné, avšak styky politické reflektují i zájmy různých členů EU ve vztahu
k arabským státům. Lze tedy pochopit, že nemohou jednostranně prosazovat postoj jen jedné strany, což

Hamás, objevily se sabotáže plynovodu mezi Egyptem a Jordánskem.
Vojenský převrat, který následoval,
vedl k uklidnění situace.
Arabské jaro však zasáhlo i Sýrii,
která je v současné době poměrně
značně v centru pozornosti.
Ano, Bašár Asad čelil celé řadě
povstaleckých pokusů. V roce 2013

JUDr. PhDr. Milan
Kenkuš, M.A., CSc.,
je konzultantem nově založeného Institutu globálních studií
UJAK a v rámci tohoto institutu
je též konzultantem při přípravě nového oboru Mezinárodní
vztahy. Po roce 1989 působil
jako poradce premiéra Čalfy.
V roce 1991 stál u vzniku
izraelské ambasády, 23 let vedl
její komerční sekci a je čestným
členem rady Česko-izraelské
smíšené obchodní komory.

pak vznikla organizace Islámský
stát v Iráku a Levantě. Postupně se
transformoval v Islámský stát v Iráku
a Sýrii – ISIS – a posléze vyhlásili chalífát pod názvem Islámský stát, jehož
chalífou je Abú Bakr Bagdádí.
Politicky si Islámský stát bere
za cíl například zrušení důsledků
tzv. Sykes-Picotovy dohody z května 1916, známé též pod názvem
Maloasijská dohoda, jíž si již tehdy
Velká Británie a Francie pro budoucnost rozdělily arabské provincie
Osmanské říše. Přitom ovšem britský důstojník, plukovník Lawrence,
který se po dva roky úspěšně snažil
přímo na místě sjednotit arabské
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kmeny k boji proti Turkům, Arabům
sliboval vlastní národní stát.
Tento slib však dodržen nebyl
a Abú Bakr al-Bagdádí se na tuto
skutečnost
politicky
odvolává.
Nábožensky je Islámský stát velmi
vyhraněná organizace, která uznává jenom korán a všechna proroctví a jsou nesrovnatelně více zaměřeni „ke kořenům“ než kdokoli jiný,
včetně al-Káidy. Navíc chtějí toto
hnutí rozšířit celosvětově – jsou již
silně zastoupeni například v Lybii.
Dovolím si odbočku – i v jejím případě Izraelci předpokládali, že jakmile padne Kaddáfí, nastane bezvládí.
Když někdo chce svrhnout diktátora, je třeba se soustředit na to, co
bude následovat. To je i případ

svržení Saddáma Husajna – za jeho
vlády by žádný Islámský stát vzniknout nemohl. Na rozdíl od Egypta,
kde Mubárak využíval zisky z nafty jen pro privilegované vrstvy a své
příznivce, Kaddáfí poměrně dbal
o životní úroveň v zemi – byla druhá nejvyšší na celém kontinentu, občané měli zdarma zdravotnictví, elektřinu, školství… Sarkozy
a Berlusconi v momentě, kdy se
objevilo povstání proti Kaddáfímu,
nechtěli pochopitelně přijít o zisky
z ropy, takže povstalcům dali podporu. Jenže od té doby existuje bezvládí – jedna vláda je v Tripolisu, druhá
v Tobruku – a ani jedna nemá nad
zemí kontrolu. V oblasti je kmenové souručenství, kdy každý bojuje
s každým, mají navíc dostatek zbraní z vyrabovaných Kaddáfího skladů. Následoval problém v Mali, kdy
islamisté zcela převálcovali Tuaregy.
Přes Lybii se tak otevřela migrační trasa. Neříkám, že Kaddáfí neměl
být odstaven od moci, ale mělo se
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promyslet, co bude následovat a jak
postupovat dále.
Je tedy tzv. Islámský stát (sami „běžní“ muslimové jej označují termínem Daeš – nepořádek – a termín
„stát“ neuznávají) pro Izrael vážnou
hrozbou?
Izraelská armáda má pověst
výborně
vycvičeného
útvaru,
Islámský stát tedy nemá kapacitu, a tím pádem ani pomyšlení, aby
Izrael napadl. Izrael to samozřejmě sleduje, stejně jako dění v Sýrii.
Pro Izrael je také strategicky důležitá nadvláda nad Golanskými výšinami, které Izrael dobyl a nikdy se jich
dle mého názoru nevzdá, protože
by se tím otevřely možnosti ostře-

lovat izraelské území de facto až
k moři. Samozřejmě už došlo k přestřelkám vyvolaným dalším islamistickým uskupením An-Nusra, které
okupuje sousedící syrskou provincii
Kuneitra; Izrael na ně vždy odpověděl, ale nepostupoval dál. Je zkrátka
připraven na jakýkoli útok a předpokládá, že ho úspěšně odrazí.
A co angažmá Ruska?
Izraelci to berou velmi pragmaticky. Pár dnů po tom, co loni
v září Rusové začali bombardovat
Islámský stát, Netanjahu spolu s dalšími důležitými lidmi z ministerstva
obrany odjeli na návštěvu Moskvy,
aby koordinovali postup v momentě, kdy by byl Izrael nucen se do konfliktu zapojit. Izrael si navíc vyhradil
právo, že pokud zjistí, že na syrském
území jsou připraveny zbraně pro
Hizballáh, Izrael podnikne letecký
útok na tyto destinace. I pro tyto případy bylo nutné, aby Izrael tyto akce
koordinoval kromě koalice vedené s USA rovněž s postupem Ruska.

Také v momentě, kdy Turecko
sestřelilo ruskou stíhačku, která narušila jeho vzdušný prostor, izraelská vláda přišla s prohlášením, že to
by se v případě Izraele nikdy nemohlo stát, že by ji v žádném případě
nesestřelili. Erdogan se také za to
sestřelení nedávno omluvil.
Pojďme od válčení k něčemu pozitivnějšímu. Izrael je trvale na špičce
i ve vývoji nejrůznějších technologií.
Kde se nalézají nejvhodnější oblasti
spolupráce mezi Izraelem a Českou
republikou?
Spolupráce funguje opravdu
široce. Kontakty se rozvíjejí zejména v základním a aplikovaném
výzkumu a také ve školství. Probíhá
spolupráce mezi Akademií věd
a Weizmannovým ústavem. V oblasti
aplikovaného výzkumu existuje program Gesher/Most, který podporuje
spolupráci start-upů v obou zemích.
Spolupráce se v oblasti vzdělávání
rozšiřuje i na středoškolskou úroveň. Důležitou roli kromě obou velvyslanectví sehrává také Českoizraelská smíšená obchodní komora,
jejíž vznik jsem před dvaceti lety měl
tu čest iniciovat spolu s docentem
Grégrem, tehdy generálním ředitelem Desty Děčín a pozdějším ministrem průmyslu a obchodu. Probíhá
například spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti, kdy se otevírá nové centrum pro kybernetickou
bezpečnost, v němž izraelští odborníci budou školit ty české. Ve spolupráci s ambasádou jsou také vypravovány odborné mise, každoročně
dvě až tři, a to v oblastech, kde má
Izrael obzvláště co říci – zemědělství,
kde je Izrael naprosto soběstačný
a ještě vyváží. Dalšími oblastmi jsou
například vnitřní bezpečnost státu,
hi-tech, zdravotnictví (letos se uskuteční už 12. mise) nebo vodohospodářství – Izrael recykluje 82 % veškeré vody, což je nejvíce na světě.
Takovéto kontakty jsou vysoce přínosné a po internetu je nenavážete.
Důkazem zájmu ČR o maximální rozšíření spolupráce ve vědě je například i nově zřízené místo vědecké diplomatky na velvyslanectví ČR
v Tel Avivu, která přednostně plní
zadání Rady vlády pro výzkum, vývoj
a inovace.
Jan Červenka

UNIVERZITNÍ LISTY 2/2016

mediální komunikace

Komunikační obory na UJAK:

všestranní absolventi
otevření pro budoucnost
Člověk je sociální tvor. Sociální stránka člověka se projevuje mnoha druhy sociálních interakcí, jejichž nedílnou součástí je ve většině případů
mezilidská komunikace, tj. přenos
informací (v širokém významu) mezi
lidmi. Vývoj nejrůznějších forem mezilidské komunikace, od gest přes
řeč, písmo, tisk až k elektronickým
médiím, je důležitou součástí vývoje
lidstva. Pozoruhodným rysem tohoto vývoje je, že – na rozdíl například
od vývoje technologií nebo způsobů

dopravy – žádná z forem mezilidské
komunikace nezaniká po objevení
a nástupu nové formy, nýbrž všechny zůstávají stále používány a nové
formy zpětně ovlivňují i podobu
forem starších. Jde spíše o rozvoj
než o vývoj, jak je znám z obecného
chápání tohoto pojmu. Mezilidská
komunikace trvale patří mezi základní lidské potřeby.
Už toto prosté porovnání evolučního pohybu v různých oblastech lidské činnosti a lidského poznání vede

k hypotéze o pravděpodobném nárůstu významu stále se obohacující
komunikace, v níž žádná etapa vývoje není prostě nahrazena etapou
následující (jak to je běžné v technologiích, ale také v politickém vývoji
atd.), žádná z komunikačních forem
se tedy neztrácí, nýbrž se stále přidávají nové. A skutečně, podrobnější pohled zřetelně ukazuje, že role
a význam mezilidské komunikace
se zejména v posledních desetiletích nepřehlédnutelně a mimořádně
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ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA VZTAHŮ KOMUNIKAČNÍCH
A INFORMAČNÍCH VĚD

rychle zvětšují, komunikace se stává
globální, všude a stále přítomnou, jak
je názorně zřejmé například z trvalé komunikační dostupnosti každého z nás díky mobilním telefonům.
Souhrnným výrazem těchto skutečností je všeobecně přijímané označení „informační společnost“ pro současnou etapu vývoje lidské civilizace.
V oblasti poznání vedl naznačený
vývoj k postupnému ustavení nové
oblasti věd, nazývaných vědy komunikační (obr. 1). Došlo k tomu ve druhé polovině dvacátého století a vývoj
není dosud ukončen: není například
ustálena ani terminologie ve smyslu
skupiny věd či jediné vnitřně diverzifikované vědy o komunikaci.

KOMUNIKAČNÍ OBORY
NA UJAK – ŠIROKÉ
SPEKTRUM UPLATNĚNÍ

Koncepce komunikačního studijního
oboru na UJAK je od počátku postavena na dvou základních poznatcích:
pro stále širší oblast činností, zejména pak pro manažerské
pozice, je potřebná rostoucí míra
komunikačních znalostí a dovedností: umění komunikovat je
důležitou měkkou kompetencí;
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nově etablované komunikační vědy
představují metodicky a terminologicky vhodný nástroj ke studiu
a popisu významných aspektů celé
řady lidských aktivit přesahujících
tradiční pojetí přímé mezilidské
komunikace.
Mezilidská komunikace je v tomto pojetí chápána a předkládána se
širokým mezioborovým, resp. nadoborovým přístupem, který na základě výše naznačené koncepce základních pojmů umožňuje ve výuce
pochopit a vhodně přizpůsobit způsob komunikace nejrůznějším okolnostem a potřebám od každodenních situací běžného života přes
manažerskou komunikaci až ke speciálním formám komunikace žurnalistické a v posledních letech i komunikace umělecké. Je zřejmé, že tato
koncepce je otevřená a může relativně snadno reagovat na změny
potřeb praxe.
Nabídka bakalářského a magisterského vzdělání v komunikační oblasti po akreditování oboru
na UJAK (tehdy ještě Vysoké škole
J. A. Komenského) skutečně oslovila mimořádně velký počet zájemců

z překvapivě široké oblasti praxe,
počínaje státní správou přes policejní obory, podnikatele nejrůznějších
profesí a zaměření až k učitelům,
střednímu zdravotnickému personálu a jednotlivcům z mnoha dalších
oblastí. Mezi uchazeči z praxe tvořili největší skupinu právě lidé, jejichž
situace v zaměstnání přesně odpovídala výše zmíněné potřebě mezilidské komunikace v manažerské práci.
Zvláštní skupinu tvořili od počátku existence studijního oboru pracovníci hromadných sdělovacích
prostředků a mladí zájemci o tuto
oblast z řad absolventů středních
škol. Už v prvních ročnících zájemců se vyskytovali i mladí pracovníci
z uměleckých oborů.
Práce se studenty přitom jednoznačně prokazuje, že v rozhodující většině případů naprosto nejde
o pouhou potřebu získat „nějaké“
vysokoškolské vzdělání: naopak lze
ve většině případů, zejména u lidí
z praxe, zřetelně pozorovat reflektovanou potřebu zdokonalení v mezilidské komunikaci a u mladých osob
ještě zřetelnější zájem právě o tento obor nebo oblast mezilidských
interakcí.
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Samozřejmou součástí kurikula komunikačních oborů na UJAK je
zahrnutí oborů tradičně nazývaných
společný vědní základ, kam patří například filozofie, psychologie,
sociologie, pedagogika a politologie.
Samotná moderní koncepce komunikačních věd je postavena relativně
široce, takže plně odpovídá naznačené šíři tohoto základu. Rychlý vývoj
zejména v oblasti mediální komunikace zakládá výrazně dynamický charakter vztahů mezi součástmi
vědního základu a vlastními komunikačními obory, takže průběžné
vytváření a aktuální modifikace vazeb zůstávají trvalým úkolem všech
pedagogických pracovníků Katedry
SMK i oborů vědního základu. Úzké
chápání specializace by bylo nejen
popřením univerzitního charakteru studia na UJAK, ale narušovalo by
i koncepci komunikačních oborů.

ŽURNALISTIKA
I UMĚLECKÁ
KOMUNIKACE

Dávná zkušenost ukazuje, že mezi
nejlepší novináře se tradičně řadili především lidé, kteří se etablovali
také – a často nejdříve – v nějakém
jiném oboru. To samo o sobě
nemůže zpochybnit specializované
žurnalistické studijní obory, ale přinejmenším je tím naznačena jistá
výhodnost širšího přístupu k žurnalistické práci. Význam tohoto přístupu ještě dále narostl s přechodem
od klasického modelu „píšícího novináře“ k pracovníkovi médií. Obor
Sociální a mediální komunikace
na UJAK v tomto duchu přímo integruje žurnalistiku do celé šíře mezilidské komunikace. Jedním z konkrétních přínosů může být využití
zvládnuté přímé komunikace při
získávání informací, dalším uplatněním širokého přístupu ke komunikaci může být profesní činnost
moderátora či hlasatele. Neméně
významný přínos může být spatřován i ve snazším odolávání pokušení
výlučnosti žurnalistické profese.
Začlenění umělecké komunikace,
realizované vedle teorie i praktickými cvičeními v ateliérech, představuje další přínos integrovaného přístupu. Výsledkem je, že vedle oborů
státní správy a vedle manažerských

Rozšíření
záběru
o uměleckou
komunikaci
přináší nové
výzvy.
pozic v řadě oblastí nacházejí naši
absolventi často úspěšně uplatnění
v médiích, zejména v televizi, v rozhlasu a při profesním využívání
internetu.
Vybudování univerzitního televizního a rozhlasového studia jako
„cvičných“ pracovišť pro získání
základních žurnalistických dovedností záhy přilákalo k zájmu o studium i studenty osobnostně založené
směrem k umělecké činnosti. To
vedlo k pokusnému ustavení umělecky zaměřených podoborů, orientovaných přednostně nikoli na úzké
oblasti konkrétní umělecké tvorby,
nýbrž především na širší pochopení možností a potřeb uměleckých
forem komunikace. Široká koncepce komunikačního oboru na UJAK
se ukázala k těmto účelům jako
velmi vhodná. Tak vznikl současný obor Scénická a mediální studia.
Základem se v jistém smyslu stala filmová tvorba, orientovaná ale
moderně nikoli na dlouhé celovečerní formáty, nýbrž na filmovou tvorbu pro potřeby televize a moderních
multimédií obecně. Není náhodou,
že garantem uměleckého směru studia na UJAK se stal zkušený filmový

režisér prof. Jiří Svoboda. Výborné
uplatnění prvních absolventů dokázalo, že tento směr studia byl vytvořen správně jako vhodná odpověď
na potřeby praxe.
Rozšíření záběru o uměleckou komunikaci přináší nové výzvy
pro univerzitu samotnou, zejména potřebu zajistit rozumnou míru
„propustnosti“ mezi tradičním oborem SMK a oborem Scénických
a mediálních studií.

EFEKTIVNÍ PROPOJENÍ
TEORIE S PRAXÍ

Současný přístup ke vzdělání
požaduje získat nejen teoretické
znalosti, ale také praktické dovednosti. Požadovaný podíl dovedností
je vysoký zejména v oblasti tzv. kompetencí, které ovšem nejsou opozitem znalostí. Komunikační obor
na UJAK chápe roli vysokoškolského
vzdělání v oblasti dovedností odlišně
od prakticistně zaměřených jednoúčelových krátkodobých kurzů, které připravují své absolventy na konkrétní a aktuální potřeby. To je pro
daný okamžik možná výhodné, ale
z dlouhodobého pohledu absolventi takových kurzů budou velmi pravděpodobně postrádat flexibilitu
a po změně podmínek budou potřebovat další rekvalifikaci.
Vysokoškolské vzdělání musí
propojit praktické dovednosti získané na seminářích a cvičeních (např.
v ateliérech či ve studiích) s teoretickým nadhledem, který umožní snazší přizpůsobení změněným
požadavkům. Dovednostně orientované univerzitní kurzy, jejichž
podstatný díl představují praktická cvičení, jsou významnou součástí zejména bakalářského kurikula.
Jsou zařazovány většinou po získání
teoretických základů v relevantních
oblastech a jejich přednášková část
by měla z těchto základů vycházet
a spíše je konkretizovat než budovat.
Otevřenost pro budoucnost,
v níž budou žít a pracovat současní studenti a absolventi, je jednou
z největších a zároveň nejlákavějších
výzev, s nimiž jsou pracovníci komunikačního oboru na Univerzitě J. A.
Komenského Praha konfrontováni.
Josef Musil
Radek Mezuláník
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Vysoké školy mají být

pod přísnou
kontrolou,
ta musí být kvalifikovaná
a spravedlivá,
říká kancléř PSP ČR
Petr Kynštetr

Jste vedoucím Kanceláře Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Můžete
našim čtenářům přiblížit, co taková
funkce obnáší?
Přesné vymezení úkolů spadajících do této funkce je v zákoně o jednacím řádu a v organizačním řádu
Kanceláře Poslanecké sněmovny.
Stručně řečeno, vedoucí Kanceláře
Poslanecké sněmovny řídí úřad, který zajišťuje odborné, organizační
a technické záležitosti pro poslance
Poslanecké sněmovny.
Vaše kancelář dlouhodobě spolupracuje s UJAK v oblasti výuky jazyků. Jaké nároky na znalost cizích
jazyků jsou v Kanceláři PS a obecně ve „vyšších politických sférách“
vyžadovány?
Vstupem České republiky do EU
výrazně stoupl požadavek na znalost alespoň jednoho cizího jazyka ve státních úřadech. To se týkalo i úřadu našeho. Katedra cizích
jazyků UJAK, angažovaná na základě
výběrového řízení, nám v tom velmi
pomohla. „Zapracovat“ v tomto směru na sobě museli zejména starší
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Co nejlepší jazyková průprava je v dnešní globalizované
době nenahraditelná. Jaké jsou jazykové nároky ve vrcholné
politice, v tomto případě v dolní komoře Parlamentu ČR?
Bude se zvyšovat internacionalizace českého vysokého
školství? A co pro české vysoké školy bude znamenat přijetí
nového zákona o vysokých školách? Nejen o tom jsme
si povídali s vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a členem Vědecké rady UJAK Ing. Petrem
Kynštetrem.
spolupracovníci, u nově přijímaných
mladých kolegů jsou znalosti cizích
jazyků samozřejmostí a podmínkou
přijetí.

ČR. V Parlamentním institutu, odborném poradním útvaru pro poslance,
jsou to znalosti v oblasti ekonomie,
sociologie apod.

Vyvíjejí se tyto nároky nějak – ať již
co do znalosti některých konkrétních jazyků, nebo co do náročnosti?
Jak jsem již řekl, mladí lidé obecně
jsou v této oblasti v podstatě bezproblémoví, mají možnost si zdokonalit znalost cizího jazyka přímo v příslušné zemi. To je obrovská výhoda
a je to znát. Pokud jde o konkrétní
jazyky, stále „vedou“ angličtina, francouzština. Stoupá zájem o španělštinu, němčinu, ruštinu a arabštinu.
Pochopitelně největší nároky jsou
kladeny na oblasti právních znalostí,
neboť legislativněprávní činnost tvoří
rozhodující podíl aktivity Parlamentu

S ohledem na to, že spolupráce v oblasti jazykové výuky s UJAK
má dlouhodobý charakter, můžete
nastínit, v čem se vám zejména
osvědčila?
Spolupráce našeho úřadu s UJAK
je dlouhodobá, s pozitivními výsledky. Řada pracovníků si doplnila znalost cizích jazyků, včetně mezinárodních certifikátů. Proto v této
spolupráci nadále pokračujeme.
Práce v Kanceláři PS je – pokud jde
například o časovou náročnost –
specifická a vyučující se nám v tomto
směru plně přizpůsobují. Mám s tímto velmi dobrou osobní zkušenost.
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Kvalita vyučujících je na úrovni, částečně ji zajišťují i rodilí mluvčí.
UJAK znáte také jako člen její vědecké rady. Můžete čtenářům nabídnout osobní zkušenost? Kam se
podle vás bude ubírat další vývoj
univerzity?
Znám UJAK téměř od jejích počátků, kdy ještě nebyla univerzitou, ale
Akademií Jana Amose Komenského.
Působila ve stísněných prostorách na Malé Straně, tuším v ulici
na Tržišti. Jaké jsou dnes podmínky
pro výuku, její materiálně-technické i odborné zajištění, je úctyhodný výkon zasluhující ocenění. Dnes
je největší soukromou univerzitou
v zemi a její další vývoj může jít pouze jedním směrem: maximálním
zaměřením se na kvalitu ve všech
oblastech výuky. Jak jsem již poznamenal, materiální zázemí na univerzitě je vynikající a posílení kvalitními odborníky do řad pedagogů je
důležitý úkol.
UJAK v loňském roce čelila poměrně
značnému tlaku akreditační komise, který považuje za přinejmenším
nespravedlivý. Jak jste celou kauzu
vnímal vy?
Souhlasím s tím, že vysoké školy – a nejen soukromé – musejí být
pod přísnou kontrolou, zejména
kvalita jejich výuky. Podtrhuji kvalifikovanou, spravedlivou kontrolou.
Jedná se o výchovu mladé generace, konkurence je obrovská – odbornost a kvalitu výuky nelze podceňovat. Myslím, že zde došlo k řadě
nedorozumění, pokud jde o závěry
akreditační komise a námitky vedení univerzity proti nim. Kontrolující
a kontrolovaný se musejí vzájemně respektovat, co se argumentů pro a proti týče. Návrh na zrušení univerzity byl myslím přehnaný
a tudy cesta nevede. Na to by doplatili jenom studenti (respektive jejich
rodiče, kteří převážně jejich studium
financují). Musí se vyjasnit, kde byly
skutečné nedostatky, a ty odstranit.
Odebírání akreditací není řešení.
Jak velký zlom podle vás přinese
novela zákona o VŠ? Jak razantně se
změní vysoké školství v Česku?

Novela zákona o VŠ je velmi
obsáhlá, zcela nová a zásadní. To je
na samostatný rozhovor. Domnívám
se, že nejdůležitější změnou v oblasti vysokého školství jsou nová pravidla pro systém hodnocení kvality
vzdělávání a tvůrčí činnosti vysokých
škol. Taktéž nová pravidla pro akreditaci studijních programů a vznik
Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství bude určitě přínos. Každá škola tak bude povinna
provádět vnitřní hodnocení kvality vzdělávání a tvůrčí činnosti. To je
významné.
I s ohledem na demografický vývoj
a zároveň čím dál větší vzájemnou
celosvětovou provázanost se dá
předpokládat ještě hlubší internacionalizace vysokého školství. Jaké
oblasti jsou podle vás v tomto ohledu perspektivní?
Česká republika přijala řadu
dokumentů v rámci harmonizace
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, například Boloňskou
deklaraci ze dne 19. června 1999,

Jaký lze do budoucna předpokládat
vztah mezi státní správou a vysokými školami?
V současné době nelze předpokládat nějakou výraznou změnu ve vztahu mezi státní správou
a vysokými školami. Co se změnilo po novele vysokoškolského zákona, je vznik Národního akreditačního
úřadu pro vysoké školství. Ten bude
rozhodovat zejména o institucionálních akreditacích a akreditacích
studijních programů, o akreditacích
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, provádět vnější hodnocení činnosti vysokých škol
a rozhodovat o nápravných opatřeních při nedostatcích v uskutečňování akreditovaných činností. Rovněž
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se novelou poněkud rozšířily kompetence.
Jaký je váš pohled na české vysoké
soukromé školy?
České soukromé vysoké školy musejí potvrdit proces důrazu na kvalitu. Nesmí platit: pokud

Podmínky pro výuku
a odborné zajištění na
UJAK zasluhují ocenění.
Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (Education and Training 2020),
Standardy a směrnice pro zajištění
kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání 2014 a další.
Mezinárodní spolupráce mezi
vysokými školami a univerzitami,
a to nejen v prostoru Evropy, velmi
dobře funguje, rovněž Česká republika uzavírá smlouvy o spolupráci
v oblasti vzdělávání a výměny studentů. Podle mých informací tak
úspěšně činí i UJAK.
Pokud jde o perspektivu studijních oborů, podle mého názoru jsou
pro mezinárodní spolupráci významné zejména medicínské a technické obory. Obory, které jsou zároveň
spjaty s výzkumem, informační technologie a kybernetika.

platíš, tak studuješ. Ty z nich, které nesplní požadavky nově vzniklého Národního akreditačního úřadu,
musejí skončit. Obdobně jako v civilizovaných zemích soukromé vysoké
školy musejí mít vysoký kredit kvality. Jiná cesta není.
UJAK má spolu s nástupem nového Národního akreditačního úřadu, od něhož si slibuje větší transparentnost a rovné podmínky pro
všechny subjekty, vizi rozvoje ruku
v ruce s kontinuálním zvyšováním
kvality. V čem spatřujete oblasti,
v nichž by UJAK mohla vyniknout?
Dle mého zejména v oborech
zaměřených na širokou problematiku sociální sféry a pedagogiky.
Redakce
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Kvalitní škola?
Vědecký rozvoj a práce, která
akademické pracovníky baví!
říká rektor úspěšné polské univerzity
Jedním z „nejčerstvějších“
zahraničních partnerů UJAK
se stala polská Dolnoslezská
vysoká škola. Její zástupce
včetně rektora přivítala
UJAK na odborném semináři
„Crossroads of Knowledge –
Internationalising Higher
Education“. A právě
s rektorem DVŠ Robertem
Kwaśnicou jsme si povídali
nejen o tom, jaké to
je, zakládat úspěšnou
soukromou univerzitu.
Pane rektore, stál jste u zrodu
Dolnoslezské vysoké školy. Co obnáší založit v Polsku soukromou
univerzitu?
Je to pravda. Byl jsem předsedou asociace, která tuto školu
zakládala, jmenuje se Asociace pro
masové vzdělávání. Na zakládací
listině je podpis můj a paní magistry Janiny Taurogińské, ředitelky této
asociace.
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Proč jste se rozhodli školu založit?
Důvody se mohou zdát složité,
ale ve skutečnosti to tak není. Byl
jsem tehdy dost mladý a hledal jsem
pro sebe místo na veřejných vysokých školách – před založením DVŠ
jsem postupně pracoval na čtyřech
z nich. Hledal jsem školu, která by
v mých očích byla dobrá – a nenacházel jsem ji. Druhým důvodem byl
impuls od paní Taurogińské, která
přišla s ideou takovou dobrou školu založit. Měli jsme obecnou vizi,
na začátku jsem věděl dvě věci: nová
škola se musí rozvíjet vědecky a druhou věcí bylo, že práce na té škole
musí lidi bavit, musejí být šťastní. Aby
bylo málo předstírání, zbytečné práce, nepotřebného stresu, ale i nudy.
Nedávno jsem se díval na záznam
z prvního zasedání akademického senátu a přesně tyhle věci jsem
tam řekl. Dlužno dodat, že ne všichni si tehdy mysleli, že jsem při smyslech. Ale stačily tři čtyři roky, než
vznikly první magisterské programy,
a prakticky jsme neměli žádný problém sehnat zajímavé a dobré akademické pracovníky, kteří by u nás
chtěli působit. To přitom není úplně

samozřejmé, pro ty lidi to bylo velké
riziko, nechat práce na veřejné vysoké škole a jít na školu soukromou.
Na magisterská studia bylo nutné
mít pedagogy na hlavní úvazek, což
u bakalářských nutné nebylo…
Ano, je to tak. Všichni, na něž
jsem se obrátil, k nám přešli, což mě
velmi těší.
Vaše škola je již etablovaná a úspěšná. Jaké jsou tedy vize a výzvy pro
další období?
Svědectvím toho, že škola žije, je,
že v ní pracují lidé, kteří mají nadšení
a vášeň pro svůj obor. Velmi výmluvně o tom svědčí to, co se ve škole děje
o prázdninách nebo po třetí hodině odpolední během akademického
roku, kdy už oficiální výuka končí…
Škola i tehdy žije. Problémem dnes je
určité období nejistoty, která je způsobena demografickým poklesem z jedné strany, z druhé strany pak nejasnou
politikou státní moci vůči soukromým
vysokým školám. Tento vztah státu
k soukromým školám je bohužel nevyjasněný dlouhodobě – a budí v pracovnících určitou nejistotu. A přitom
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právě na nich záleží, zda škola bude
úspěšná. Pokud bych tedy měl možnost něco změnit, velmi rád bych tuto
nejistotu odstranil.
Jsou na vině i politické změny? Také
v Česku jsme ostatně zaznamenali
zprávy o vývoji v Polsku…
Ano, to samozřejmě může mít
a má na školu vliv, nicméně ten stav
obecné nejistoty trvá již poměrně dlouho. Dám vám příklad: již třikrát jsem se setkal s novým ministrem školství, dojmy z těchto setkání
byly přitom velmi pozitivní – často
mluvil o debyrokratizaci, deregulaci… Z druhé strany však vidíme i to,
co jste asi zachytili i vy ve vašich médiích: že se demokracie v Polsku zrovna dobře nemá. A nevíme, jakým
směrem se bude ubírat další vývoj.
Pojďme k pozitivnějším věcem. Vaše
návštěva zde do určité míry mapuje možnosti intenzivnější spolupráce mezi UJAK a vaší univerzitou. Jak
vůbec došlo k prvnímu kontaktu?
Bylo to díky studentům UJAK, kteří k nám přišli studovat druhý stupeň (magisterské navazující studium
speciální pedagogiky, pozn. redakce). Požádali jsme pana rektora
Chaloupku o setkání, které bylo velmi
intenzivní a na které jsme přišli s velmi
jednoduchou informací – že je pro nás
těžko představitelné, aby když u nás
studují absolventi UJAK, jejich navazující studium u nás probíhalo bez spolupráce s UJAK. A velice rychle se ukázalo, že máme mnoho dalších možností

spolupráce. Následovalo další setkání,
tentokráte u nás, kde jsme podepsali prohlášení o spolupráci. Snažili jsme
se také definovat hlavní oblasti možné součinnosti, které však byly upřesněny až během naší dnešní návštěvy.
Dnes už víme, co chceme dělat a jak,
a řešíme, kdo konkrétně bude tuto
spolupráci z obou stran realizovat
a rozvíjet. Pan prorektor Kolář dnes
skvěle prezentoval možnosti a právě
teď, když zde spolu mluvíme, už jednají týmy z obou našich univerzit, které
hledají již konkrétní možnosti v oblasti sociální a mediální komunikace, speciální pedagogiky a bezpečnostních
studií. Chtěli bychom, aby studia byla
vzájemně prostupná – například speciální pedagogiku máme plně prostupnou, což znamená, že pokud studenti realizují rok u nás, je stejný jako
na UJAK – samozřejmě studenti musejí ještě splnit jiné předměty dané polským právem, nicméně prostupnost
zde již je. Dále bychom chtěli pracovat na podvojných diplomech a rozvíjet samozřejmě i klasické formy spolupráce typu Erasmus. Ale hodně nás
láká možnost, že by naši studenti realizovali například první stupeň u nás,
druhý u vás nebo naopak. Zároveň je
zde celá řada možností v oblasti doktorandských studií, vědy, výzkumu,
publikační činnosti… Jsme samozřejmě ještě na začátku, ale možností je
opravdu hodně.
Co tedy plánujete nyní?
Další kroky musíme koordinovat, nicméně předpokládám, že bude
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Dr hab. Robert Kwaśnica,
stál u zrodu Dolnoslezské vysoké
školy. Zaměřuje se na pedagogiku,
obecnou teorii vzdělávání chápanou
jako kritickou teorii vzdělávání
s důrazem na specifika učitelské
profese a vzdělávání pedagogů.
pokračovat činnost těchto pracovních
skupin. Rádi vás samozřejmě pozveme i na další setkávání, například
na oslavy 20. výročí naší školy, které bude příští rok. Zároveň bych rád
vzkázal čtenářům Univerzitních listů,
že jim gratuluji k výběru dobré školy –
UJAK. Měl jsem možnost se seznámit
nejen se studijním zázemím, ale také
s konkrétními lidmi a jsem přesvědčen, že vzdělávání na UJAK je v dobrých rukou. A přeji si, abychom se ještě lépe poznali.
Redakce

Univerzita

Jana Amose Komenského
Praha

Univerzita Jana Amose Komenského Praha nabízí program MBA
Řízení lidských zdrojů a EU také plně v anglickém jazyce!

Studujte ve dvou
a získejte bonus
8000 Kč!*

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
Focus: Human Resources Management and the European Union
•
•
•
•

vlastní program s prestižní zahraniční akreditací FIBAA
forma výuky kombinovaná ve víkendových blocích a online
výuka plně v anglickém jazyce
délka studia 3 semestry

Kontakt: Ing. Andrea Kočková, Ph.D., MBA
E-mail:
kockova.andrea@ujak.cz
Telefon: 267 199 077

*Pokud program MBA doporučíte a daná osoba spolu s vámi nastoupí ke studiu, získáte bonus 8000 Kč.

právo v podnikání

Kdo by neznal seriál Československé televize z počátku 80. let s ještě známější
ústřední melodií nazpívanou
Waldemarem Matuškou
„Když jdou na mužskýho
léta…“. Sedmidílný seriál
z pera Jaroslava Dietla vznikl
pod vedením režiséra Zdeňka Podskalského a běžného
občana uvádí do tajů tehdejšího socialistického právního
řádu, byť v některých případech mírně nepřesně. To ale
autorům asi odpustíme, protože jejich snahou jistě bylo
především diváky pobavit
a nuancí si běžný divák asi
ani nevšimne. Bývalý advokát JUDr. Kostrhún, toho
času na odpočinku v obci
Malovidy u své dcery, řeší
strasti běžného občana při
jeho střetu s právním řádem.
Proč se seriál jmenuje právě
„Doktor z vejminku“?
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Doktor
z vejminku.
Z čeho, prosím?
Zkusme na chvilku z hlavy vytěsnit
vtíravou ústřední melodii a zamyslet se nad pojmem „vejminek“, tedy
spisovně řečeno „výměnek“. Jedná
se o institut mající hluboké kořeny a řešící situace, kdy starší hospodář předával svůj statek (hospodářství) mladšímu hospodáři,
nejčastěji svému synovi. A jelikož
starobní důchody jsou vymožeností až poslední doby, bylo třeba, aby
si odcházející statkář (a s ním často
i jeho manželka) zajistil určitý sociální standard i „na odpočinku“. Proto
si tento hospodář na svém nástupci vymínil (odtud i výměnek) v souvislosti s předáním hospodářství
zajištění ubytování, případně další
požitky, a to doživotně. Tuto zvykovou praxi, která se později odrazila
i v právním řádu, částečně reflektuje

i zmiňovaný seriál. Určitou pikantností zmíněného televizního díla je
právě to, že socialistický právní řád
tento právní institut – v době, kdy
seriál vznikl (1982) – neznal, protože
byl v roce 1964 z občanského zákoníku vypuštěn a do právního řádu
České republiky se vrátil ve své širší
podobě až v rámci rekodifikace soukromého práva, tedy s přijetím nového občanského zákoníku (s účinností od 1. 1. 2014).
Podstata výměnku spočívá v tom,
že si vlastník nemovité věci (typicky
třeba rodinného domu jako součásti pozemku) vymiňuje (odtud užívání pojmu „výměnkář“) v souvislosti
s jejím převodem (může se jednat
například o prodej, ale typické bude
spíše darování) pro sebe nebo pro
třetí osobu požitky, úkony či práva
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sloužící k zaopatření na dobu života, případně na dobu určitou (dále
jen „zaopatření“). Ze zákonné právní úpravy tedy plynou dvě důležité
skutečnosti. Za prvé, novým vlastníkem nemusí být nikdo z přízně
(ačkoli právě v této souvislosti se
výměnek historicky nejčastěji rodil),
ale jakákoli třetí osoba. Za druhé, převod nemovité věci může být
úplatný (koupě), či bezúplatný (dar).
Nejtypičtější ale bude situace, kdy
rodiče darují svým potomkům svůj
dům a současně si ponechají určité životní jistoty, zejména v podobě
zajištění bydlení a pomoci ve stáří.
Jen si vzpomeňme, jak nám Oldřich
Vlach v dalším slavném snímku –
komedii Na samotě u lesa – demonstruje slovy „Já je normálně vykouřím…“ či „No když je tam voda, von
se víc bojí“ nedostatečně právně
ošetřené mezigenerační vztahy osob
sdílejících společné bydlení.
Pokud jde o obsah onoho zaopatření, bude se nejčastěji jednat o zajištění bydlení. Rozhodující
bude, co si strany smlouvy o výměnku ujednají. Může jít například o bezplatné užívání jasně vymezené části domu (např. první patro, konkrétní
místnosti apod.). V této souvislosti
dokonce ze zákona platí, že pokud
by došlo ke zkáze domu (např. by
na něj spadl meteorit), bude osoba zavázaná k výměnku nucena
na vlastní náklad zajistit výměnkáři
vhodné náhradní bydlení.
Takto zajištěné bydlení mohou
doprovázet ještě další požitky, třeba že nabyvatel nemovité věci
(a tedy zavázaný k výměnku) může
mít povinnost zajistit výměnkáři uhlí na zimu včetně jeho zaplacení a složení či platit vodné a stočné
v určitém rozsahu nebo prostory užívané výměnkářem uklízet. V případě
starších výměnkářů může být součástí požitků například i zajišťování
nákupů (a to nejen potravin) – bude
již jen otázkou dohody, zda na náklady výměnkáře, či zavázaného k výměnku. Proto lze jen doporučit,
aby ujednání o požitcích plynoucích
z výměnku bylo podrobné a určité,
aby nevznikly interpretační spory.
Nebojme se tedy ujednání o tom, že
okna se myjí dvakrát do roka, stejně
tak se perou záclony apod.

Výměnek může být zřízen
i ve prospěch manželů (jak tomu také
historicky často bylo). Zemře-li jeden
z nich, trvá výměnek ve stejném rozsahu, jako byl ujednán. Tedy neplatí,
že by z výměnku zbyla jen půlka, byť
třeba ideální. Zjednodušeně řečeno,
okna se i nadále budou mýt dvakrát
do roka a nikoli pouze jednou, společnou anténu domu bude i pozůstalý manžel moci užívat ve stejném
rozsahu jako za života životního partnera a nikoli v polovičním rozsahu,
jakkoli může znít představa o „polovičním užívání“ antény komicky.
Výměnek lze zapsat do katastru nemovitostí a zřídit jej jako reálné břemeno – tedy věcné právo
k věci cizí (pro výměnkáře se totiž
jeho dům stane darováním věcí
cizí). Tento zápis, na který je třeba
pamatovat již při podpisu smlouvy,
má pro výměnkáře jednu podstatnou výhodu – totiž že jeho právo lpí
na nemovité věci (např. pozemku
s rodinným domem), tzn. i když jeho
nový majitel (třeba onen potomek)
dům později prodá další osobě
(kterou výměnkář ani nezná), jeho
výměnek se všemi právy, které se
k němu vážou, zůstane zachován,
v nastíněném případě mu zůstane bezplatné užívání jasně vymezené části domu. Má-li být výměnek
zapsán do katastru nemovitostí,
musí být ujednán písemně, jinak to
není nutné. V praxi ale bude často zřizován ve smlouvě o převodu
nemovité věci (kupříkladu v darovací smlouvě), která jako podklad pro
zápis do katastru nemovitostí být
písemná musí, takže bude písemně
ujednán i výměnek.
Převod nemovitých věcí a současné zřizování výměnku má svůj
určitý morální podtext. Tento podtext se projevuje třeba v tom, že
aniž by si to strany ujednaly, musí
osoba zavázaná k výměnku přispět
svými pomocnými úkony výměnkáři v situacích, kdy to nezbytně potřebuje, například v nemoci či úrazu.
Výměnek má rovněž osobní charakter – nepřechází tedy na dědice
(vymezenou část domu tedy nemůže
užívat po smrti výměnkáře jeho další
potomek) a ani jej (s určitými výjimkami) nelze postoupit (tedy převést
právo výměnku na jiného, např.

že by výměnkáře v čerpání požitků
nahradil jeho kamarád).
Výměnkáře může v souvislosti se zřízením výměnku napadnout, co bude dělat v případě, že
osoba zavázaná k výměnku nebude své povinnosti plnit a zda může,
jak se lidově říká, smlouvu o převodu nemovité věci „zrušit“. V právní terminologii se hovoří o odstoupení od smlouvy. V tomto směru by
si výměnkář měl dát pozor, neboť
od smlouvy o převodu nemovité věci nelze odstoupit pro neplnění povinností osobou zavázanou
k výměnku. Tedy jinak, nezajistí-li
syn coby nabyvatel nemovité věci
rodičům coby výměnkářům uhlí
na zimu, ač k tomu byl ze smlouvy povinen, nemohou tito rodiče
od smlouvy o převodu rodinného
domu odstoupit. Uvedené pravidlo zákazu odstoupení od smlouvy
je zakotveno přímo v zákoně, avšak
ve smlouvě se lze od něj odchýlit. Závěr tedy zní: bude-li chtít mít
výměnkář právo na odstoupení od smlouvy pro neplnění povinností ze strany osoby zavázané
k výměnku, musí si i toto právo
ve smlouvě vymínit a uvést jasné
důvody, za nichž může od smlouvy
o převodu nemovité věci odstoupit.
Výměnkář se také u soudu může
domáhat plnění povinností osoby
zavázané k výměnku, které pro ni
plynou ze smlouvy či zákona.
Výše uvedené je určitým základem nové právní úpravy v občanském zákoníku. Právní úprava je
samozřejmě složitější a v konkrétním případě jejího využití je třeba se
s ní detailně seznámit.
JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.

JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.,
je vysokoškolský pedagog
specializující se na občanské
a obchodní právo, advokát, absolvent
doktorského studia na PF UK v Praze,
magisterského studia na FPR ZČU
v Plzni a magisterského oboru
Evropská hospodářskosprávní studia
na UJAK Praha.
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A se mnou
přijde zákon
Díl první:
Stručná historie neuskutečněných vysokoškolských reforem
Zásadně novelizovat český
zákon o vysokých školách
z roku 1998 anebo přijmout
zcela nový zákon o terciárním vzdělávání bylo ambicí
několika vlád, respektive
ministrů školství zhruba
od roku 2009. Teoretické
právo osvojit si nesmrtelnou hlášku Limonádového
Joea „… a se mnou přijde
zákon“ připadlo až ministryni Kateřině Valachové,
za jejíhož mandátu byla
významná novela přijata
a vstoupila v účinnost dnem
1. září 2016. V sérii článků se
pokusím popsat myšlenkové
zdroje současné novely, její
obsah a význam a její očekávaný dopad do dalšího života vysokých škol – přirozeně
se zvláštním přihlédnutím
k životu UJAK.
28

KRÁTKÁ HISTORIE
POKUSŮ
O VYSOKOŠKOLSKÉ
REFORMY

Zákon o vysokých školách z roku 1998
byl průlomový a vůbec nebyl špatný.
Legislativní rámec vysokoškolského
života zásadně zmodernizoval, přiblížil jej zahraničním (evropským) vzorům a přitom zachoval některá česká
specifika jako třeba „malé“ doktorské
tituly. Po deseti letech účinnosti tohoto zákona a jeho 18 částečných novelizacích (do roku 2009) však činnosti
vysokých škol, jejich další rozvoj i přizpůsobování se globálním trendům
začaly narážet na některá omezení ze
zákona plynoucí.
Iniciátorem pokusů o změny se
stalo ministerstvo školství. Pod jeho
taktovkou a s přihlédnutím ke zprávě OECD o českém vysokém školství
vznikla v roce 2009 Bílá kniha terciárního vzdělávání, která představovala analytické a koncepční východisko
k návrhu dvou nových zákonů: zákona o terciárním vzdělávání a zákona o finanční pomoci studentům.
Kromě týmu zpracovávajícího Bílou

knihu určilo ministerstvo i skupinu
odborných oponentů procesu přípravy tohoto dokumentu. UJAK měla stálé zastoupení ve zmíněné oponentní
skupině.
Zákon o terciárním vzdělávání
měl krom jiného spojit vyšší odborné školy a vysoké školy do jednoho sektoru, nově definovat role akademických orgánů (například posílit
institucionální autonomii a pozici rektora), zavést institucionální akreditaci
a institucionální hodnocení vysokých
škol a zavést nové formy financování veřejných vysokých škol (kontraktové financování). Idea Bílé knihy
o zavedení tzv. odloženého školného na veřejných vysokých školách se
do věcného záměru nového zákona „neprobojovala“. Návrh druhého
zákona, o finanční pomoci studentům, měl krom jiného zavést systém
výhodného spoření na vzdělávání,
systém státní podpory studentských
půjček na školné (v případě zavedení
školného) a systém půjček na životní
náklady studentů. Zpracování návrhů zmíněných dvou zákonů naráželo
na negativní reakce akademických

UNIVERZITNÍ LISTY 2/2016

úvaha

obcí vysokých škol a celá iniciativa byla definitivně pohřbena pádem
tehdejší vlády v březnu 2009.
Druhým pokusem české vlády o významnější legislativní zásah
do vysokoškolského prostředí byl
návrh nového zákona o vysokých
školách, na němž z pověření ministerstva školství začala v roce 2011
pracovat skupina expertů složená
ze zástupců nominovaných ministerstvem, Českou konferencí rektorů, Radou vysokých škol a její
Studentskou komorou a Akademií
věd ČR. Poučeni z osudu minulého
pokusu o reformu vymínili si experti
nominovaní akademickou obcí v této
skupině postavení oponentů návrhů předkládaných ministerstvem,
a nikoli postavení spolutvůrců těchto návrhů. I v této pracovní skupině
měla UJAK stálé zastoupení.
Nový vysokoškolský zákon, jehož
návrh vznikal v letech 2011–2012,
převzal některé základní myšlenky
z minulého pokusu o reformu a přidal
k nim i nové. Přetrvala potřeba vytvořit nový systém akreditací v podobě
dvoustupňového hodnocení (institucionálního a hodnocení oblastí vzdělávání), který by byl realizován nově
vytvořenou státní akreditační agenturou. Uvidíme, že obě tyto myšlenky
nakonec našly svoje uplatnění v novele přijaté v roce 2016. Záměr nového zákona též řešil větší diverzifikaci celého vysokoškolského sektoru,
zaváděl například nové druhy institucí terciárního vzdělávání, na něž by se
uplatňovala rozdílná akreditační kritéria. Otázka rovnováhy kompetencí
a zodpovědností akademických orgánů se opět ocitla „na stole“ ve spojení se snahou snížit možnosti zásahů
státu do činností vysokých škol. Další
navrhované úpravy se týkaly například zavedení rámcových dohod mezi
státem a veřejnými vysokými školami v oblasti financování (obdoba dříve
navrhovaného kontraktového financování) nebo zavedení docentur a profesur jako funkčních míst na konkrétních
vysokých školách (na rozdíl od dosud
přetrvávajícího pojetí habilitací a jmenování profesorem jakožto doživotně
a všeobecně platných kvalifikací).
Příprava návrhu tohoto nového
vysokoškolského zákona prošla celkem intenzivní akademickou a politickou debatou, která však nevedla

ke konsenzu mezi ministerstvem
a reprezentací vysokých škol o konečné podobě zákona. Jako deus ex machina nakonec zasáhla rezignace tehdejšího ministra školství v březnu 2012,
v důsledku čehož nebyl návrh projednán ani vládou.

HISTORIE PŘECHÁZÍ
V SOUČASNOST ANEB
ČTYŘLETÉ PUTOVÁNÍ
SOUČASNÉ NOVELY

Ani po dvou předchozích haváriích
a zdánlivě promarněných letech
prací, příprav a diskusí se ministerstvo školství nevzdalo a do třetice se
nechalo na konci roku 2012 vládou
pověřit – tentokrát k přípravě novely vysokoškolského zákona, kterou
měla vláda projednat v červnu 2013.
Ministerstvo pokračovalo ve spolupráci s expertní skupinou, která připravovala minulý návrh nového zákona,
a UJAK si i tentokrát udržela své stálé
zastoupení v pracovní skupině k připravované novele zákona. Pod tlakem
předchozích „nedohod“ s vysokými
školami o podobě legislativních změn
se ministerstvo daleko více zaměřilo
na komunikaci s akademickými obcemi a reprezentací vysokých škol.
Základní oblasti úprav, na něž se
návrh novely zaměřil, byly tyto: profilace studijních programů (profesní,
akademické, výzkumné), institucionální akreditace a akreditace oblastí vzdělávání, zřízení Národní akreditační agentury, posílení organizační
autonomie vysokých škol, rámcové
finanční dohody mezi státem a školami a instrumenty pro konsolidaci sektoru (například usnadnění slučování
soukromých vysokých škol).
Když byl návrh novely v červnu
2013 připraven k projednání vládou,
rezignoval premiér a celá vláda padla. Návrh novely z roku 2013 se tedy
opět nedostal ani na začátek legislativního procesu.
V tuto chvíli byste si mohli říci, že
novelizace vysokoškolského zákona je začarovaná, neboť jde o vysoce
riskantní podnik, k němuž jakmile se
nějaký ministr školství odhodlá, tak
brzy padne buď on sám, anebo pro
jistotu celá jeho vláda. Avšak i česká politická scéna produkuje nepoučitelné a srdnaté dobrodruhy, a tak
na základě programového prohlášení vlády vzešlé z voleb v roce 2013

dostalo ministerstvo školství opět
za úkol předložit vládě novelu zákona o vysokých školách, nejprve v září
2014 a později, po prodloužení termínu, v říjnu 2014.
V průběhu roku 2014 ministerstvo školství skutečně připravilo návrh
novely, který do značné míry zohledňoval základní problémy i způsoby
jejich řešení předznamenané předchozími pokusy o legislativní změny. Ministerstvo mělo také k dispozici
výstupy dvou významných národních
projektů, které měly legislativním změnám ve vysokém školství poskytnout
analytickou a koncepční podporu:
projektu KVALITA a projektu Q-RAM
(v jehož vedení měla UJAK zastoupení).

V roce 2014
se fakticky
zrodil pevný
základ návrhu,
který se nakonec propracoval až k podpisu prezidenta
republiky.
Nový návrh mnohá přejatá řešení precizoval, podrobněji popisoval nový systém akreditací (a místo
Národní akreditační agentury ustavoval Národní akreditační úřad pro
vysoké školství) a nově zavedl rozsáhlou úpravu působení zahraničních vysokých škol a jejich poboček
na území ČR. Inovativní instrumenty
financování veřejných vysokých škol
ani výraznější úpravy kompetencí
a zodpovědností akademických orgánů tento návrh neobsahoval. My nyní
již víme, že ani tato novela nedoputovala do vlády v původně stanoveném
termínu. V roce 2014 se však fakticky zrodil pevný základ návrhu, který se nakonec propracoval až k podpisu prezidenta republiky a o němž
budeme podrobněji hovořit v příštím
pokračování tohoto článku.
doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

V příštím čísle Univerzitních listů:
A SE MNOU PŘIJDE ZÁKON (Díl druhý: Novela novel)
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Andragogika

Andragogika. Aplikovaná
věda, která s rostoucí potřebou kontinuálního vzdělávání získává na větším a větším
významu. Laicky a zjednodušeně by bylo možné ji popsat
jako vědu o tom, jak vzdělávat dospělé. Andragogickou
kvalifikaci v rámci univerzitního studia lze v současné
době získat na vysokých školách ve většině zemí světa –
v ČR se většinou jedná o studijní programy Pedagogika
a Specializace v pedagogice. Na UJAK je Andragogika
prakticky od počátku jedním
z pilířových studijních oborů.
„Andragogika pokrývá široké pole
teorie a praxe učení, vzdělávání a rozvoje dospělých. Zabývá se
rozmanitými cílovými skupinami
a rozmanitými edukačními situacemi, ve kterých odborníci z různých
oborů realizují edukační procesy.
Andragogika se také systematicky věnuje poradenství pro dospělé a napomáhá řešit krizové situace
a problémy, s nimiž se dospělí lidé
v průběhu svého života setkávají,“
říká doc. Jaroslav Veteška, ředitel
Ústavu andragogických studií UJAK
a garant doktorského studijního
programu Andragogika.

MLADÝ, ALE ETABLOVANÝ
A ŽÁDANÝ OBOR

Termín andragogika údajně jako první použil německý učitel Alexandr
Kapp již v první polovině devatenáctého století. Nové pojmenování, jež
je odvozeno od slova pedagogika
(pedagogika ve svém řeckém významu odkazuje ke vzdělávání dětí), se
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Andragogika
na UJAK
mezinárodní vědecké konference,
odborné publikace i vědecký časopis
však výrazněji etablovalo až ve dvacátém století. Na jeho počátku již existují například ve Velké Británii první
katedry vzdělávání dospělých; první samostatné oddělení andragogiky však bylo založeno až v roce 1930
na Teachers College of Columbia
University v New Yorku psychologem
E. L. Thorndikem. Jugoslávské pojetí
pak vedlo k založení vysokoškolského
studia andragogiky ve státech jihovýchodní Evropy.
Vědecké zázemí na vysokých školách získala andragogika po 2. světové válce zejména v Německu,
Nizozemsku, Dánsku, Polsku, bývalé Jugoslávii, skandinávských zemích
a v USA, později i v Kanadě. Koncepce
a teorie andragogického myšlení se rodily postupně, přispěli k nim
například J. Dewey, E. C. Lindeman,
B. Yeaxlee a E. Rosenstock-Huessy.
Poválečný rozvoj ovlivnili zejména
M. S. Knowles, F. Pöggeler, T. T. ten
Have, H. Hanselmann, D. Savicevic,
J. Kulich a P. Jarvis.

BOHATÉ MOŽNOSTI
UPLATNĚNÍ

U zrodu studijního oboru Výchova
a vzdělávání dospělých stál v tehdejším Československu významný teoretik Tomáš Trnka. Nově
založená Katedra lidovýchovy byla
otevřena v akademickém roce
1947/1948 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
„Samozřejmě i vedení UJAK si bylo
dobře vědomo toho, že andragogika je dynamicky se rozvíjející disciplínou, proto vedle Speciální pedagogiky
akreditovala
univerzita
bakalářský studijní obor Vzdělávání
dospělých a navazující magisterský obor Andragogika. Později se
podařilo akreditovat i doktorský
studijní program a rigorózní řízení.
O tyto obory je stále velký zájem,
protože efektivně propojují teorii
s praxí vzdělávání a rozvoje dospělých a nabízejí absolventům solidní
uplatnění na trhu práce,“ popisuje
docent Veteška.
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Andragogika má velký potenciál,
jak vědecký, tak profesní. „Každý
zaměstnanec by se měl vzdělávat,
měl by rozšiřovat svoje profesní
kompetence. A každý zaměstnavatel, aby byl konkurenceschopný, by
měl podporovat vzdělávání a rozvoj
svých zaměstnanců. Andragogika si
oprávněně vydobyla své nezastupitelné místo v systému věd,“ vysvětluje docent Veteška. Je to ostatně poměrně logické – kdo jiný než
uvědomělý člověk, kdy jindy než
v dospělosti, jak jinak než vzděláváním může napomáhat rozvíjet sebe
i duchovní a demokratické hodnoty
společnosti? Andragogika coby studijní obor tak nabízí široké spektrum
aplikací a uplatnění svých absolventů: mohou působit například jako
řídící či organizační pracovníci, profesní konzultanti, lektoři, personalisté – a to v komerčním i neziskovém
sektoru nebo státní správě.
Dnešní doba klade obzvlášť
vysoké nároky na efektivitu, a to

prakticky napříč veškerým lidským
konáním. Zároveň musí dnešní člověk vstřebat a zpracovat celou řadu
poznatků a vědomostí a také se naučit pracovat s technologiemi, které
si generace před ním ani nedokázaly představit. Efektivní využívání
moderních, zejména multimediálních a virtuálních nástrojů a technologií je tak důležitou oblastí, jíž se
andragogika zabývá. Velmi důležitou platformou pro výměnu nejnovějších vědeckých poznatků jsou
mezinárodní vědecké konference.
V případě problematiky vzdělávání
dospělých se UJAK může pochlubit
mezinárodní vědeckou konferencí

Andragogika, jíž se v průběhu několika ročníků účastnili i přední odborníci například z Polska nebo Slovenska.
Takto profilovaná vědecká konference v Česku doposud chyběla,
UJAK se navíc chce v následujících
letech ještě více soustředit na svůj

realizovány četné workshopy a odborná setkání, jsou řešeny domácí i zahraniční vědecko-výzkumné
projekty zaměřené na problematiku profesních kompetencí, edukace a aktivizace seniorů, komparace evropských systémů vzdělávání
dospělých, resocializace a reedukace odsouzených a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
„Ústav andragogických studií
vydává i mezinárodní vědecký časopis
Andragogická revue, který je na vládním seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných
v ČR. Rovněž se podílí na vydávání
sborníků a monografií souvisejících
s oborem a jeho rozvojem,“ přibližuje
ředitel ústavu. Právě docent Veteška
v nedávné době vydal v nakladatelství Portál publikaci Přehled andragogiky: Úvod do studia vzdělávání
dospělých, která téma pojednává velmi zevrubně i v mezinárodním kontextu a pokrývá celou řadu oblastí,
od teorie po praktické aplikace

Andragogika má velký
potenciál, jak vědecký, tak
profesní. Výzvou jsou i nové
technologické možnosti.“
rozvoj, včetně vědy a výzkumu, lze
tedy předpokládat, že tradice těchto
úspěšných konferencí, kterou UJAK
vybudovala, bude pokračovat.

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ
ČASOPIS I MONOGRAFIE

Kromě mezinárodní vědecké konference jsou samozřejmě na UJAK

nejen v oblasti firemního vzdělávání
či příslušné legislativy. Řadu odborných titulů pedagogů působících
na Katedře andragogiky lze ostatně
nalézt v nabídce vydavatelství UJAK.

Redakce
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zahraniční oddělení

ujak se ještě více otevírá

zahraničním
studentům

Univerzita Jana Amose
Komenského Praha má více
než 50 partnerských univerzit po celém světě, není tedy
divu, že byla a je oblíbenou
destinací zahraničních studentů programu Erasmus.
Kromě toho samozřejmě
přicházeli na UJAK zahraniční
studenti, ponejvíce ze „slovanskojazyčných“ zemí, aby
zde studovali některý z nabízených studijních programů.

UJAK se rozhodla svou nabídku pro
zahraniční studenty ještě více rozšířit, a tak lze v akademickém roce
2016–2017 studovat hned několik
studijních programů v angličtině –
bakalářské obory Vzdělávání dospělých, Evropská hospodářskosprávní
studia a Sociální a mediální komunikace a MBA program Řízení lidských
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zdrojů a EU, který UJAK navrhovala sama a pro nějž získala prestižní akreditaci mezinárodní organizace FIBAA. Stále atraktivnější je přitom
studium na UJAK pro ruské studenty.
Důvodů je hned několik.

KOMPLEXNÍ SERVIS
A MEZINÁRODNĚ
UZNÁVANÉ DIPLOMY

„UJAK nabízí studentům velmi komplexní servis. Vysokoškolské vzdělání na UJAK je velice kvalitní a zároveň
cenově dostupné. Diplomy jsou přitom mezinárodně uznávány v mnoha státech, včetně států bývalého
Sovětského svazu. Výhodou soukromé univerzity je také fakt, že výuka neprobíhá v obrovských aulách,
jak se tomu často děje na veřejných

školách, ale v učebnách pro 30 až 60
osob,“ vysvětluje Elena Dumchus,
manažerka UJAK pro ruskojazyčné
studenty. Péče o studenty jde však
ještě dále – UJAK připravila pro cizojazyčné studenty semestrální kurzy českého jazyka, které pomohou se zvládnutím nejen běžné komunikace, ale
také odborné terminologie. A „klasické“ studium na UJAK navíc studentům
otevírá dveře ke studijním pobytům
na některé z partnerských univerzit
v rámci programu Erasmus+.
„Ruští studenti přitom na UJAK
kromě vysoké kvality výuky oceňují také velmi komplexní servis – možnost ubytování v uzavřeném kampusu v docházkové
vzdálenosti od univerzity, možnost navázat na magisterský stupeň
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zahraniční oddělení

doktorským studiem, moderní vybavení tříd a v neposlední řadě také
fakt, že velká část vyučujících umí rusky, což značně usnadňuje vzájemnou
komunikaci. To je velmi vítáno s ohledem na to, že ruští studenti musejí
splnit stejné nároky jako studenti čeští,“ vysvětluje Elena Dumchus.

STUDIUM V ČEŠTINĚ
I ANGLIČTINĚ

UJAK samozřejmě vyšší zájem ze
strany
ruskojazyčných
studentů reflektovala a připravila pro ně
samostatné dny otevřených dveří. „Studenti jsou často překvapeni
širokou škálou možností, které UJAK
nabízí. Dny otevřených dveří začínají prezentací, v nichž se dozvědí
komplexní fakta o UJAK včetně její

REFERENCE OD PŘÁTEL?
NEJLEPŠÍ DOPORUČENÍ

historie, následuje exkurze po škole – prohlédnou si kampus, knihovnu, testcentrum, počítačové zázemí… Velmi atraktivní je pro ně také
možnost vyzkoušet si moderní
technologie v audiovizuálním studiu, které UJAK vybudovala pro
studenty mediálně orientovaných
oborů. Vyzkoušejí si práci v rozhlasovém studiu, zkusí si natočit krátký vstup z virtuálního televizního
studia a svou práci pak dostanou
na památku s sebou,“ popisuje Elena
Dumchus.
Řada ruskojazyčných studentů se
přitom rozhodne studovat v češtině.
Aby dokázali správně odhadnout své
síly a jazykové možnosti, nabízí UJAK
všem účastníkům těchto dnů otevřených dveří jakýsi ministudijní pobyt,

kdy mohou zájemci absolvovat 15
hodin v rámci vybraného oboru ještě před zahájením studia. Kromě
toho, že si studenti ověří, zda daný
obor jazykově zvládnou, jsou podobné exkurze také vítanou příležitostí k navázání přátelství s českými
studenty.

Zájem ze strany zahraničních studentů je přitom potěšující i z toho
důvodu, že se o UJAK často dozvídají
z doporučení od svých přátel. „UJAK je
také často doporučována partnerskými jazykovými školami. Takto dobré
reference pro nás však samozřejmě
znamenají závazek, který bereme velmi vážně. Chceme proto studentům
podat co nejplastičtější obraz univerzity, a tak jim vše rádi zodpovíme
na dnech otevřených dveří. Velmi mě
těší, že nezanedbatelná část těch, kteří, obrazně řečeno, o UJAK nikdy předtím neslyšeli, se po doporučení přátel
a absolvování dnů otevřených dveří
pro studium na univerzitě rozhodne.“
A co je tedy pro ruskojazyčné
studenty obecně při výběru vysokoškolského studia v zahraničí klíčové?
„Samozřejmě kvalita studia, atraktivní obory, možnost studovat v češtině nebo v angličtině a následné
příležitosti uplatnit získané znalosti jak v Česku, tak v zahraničí. Velmi
důležité je také zázemí a možnost
kontaktu s rusky mluvícím tutorem,
který se jim bude věnovat zejména na začátku studia a pomůže řešit
nejen obtížné studijní náležitosti,
ale poradí i s oficiálními povinnostmi, jako třeba s prodloužením platnosti víz. Nebo jen poskytne přátelskou psychologickou podporu. A to
vše na UJAK nacházejí,“ uzavírá Elena
Dumchus.
Jan Červenka
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Studijní zázemí

UJAK se o své
studenty stará
Poradenství, testcentrum, individuální
studijní plány, vlastní vydavatelství…
Kvalitní univerzita se pozná nejen podle studijních oborů,
vynikajících pedagogů a materiálního vybavení, ale také
podle studijního zázemí a přístupu ke studentům. Platí
přitom, že zejména soukromé vysoké školy kladou na tuto
oblast velký důraz – a UJAK rozhodně není výjimkou.

IT oddělení Mgr. Michal Princ. Tento
druh zkoušení je pro studenty výhodný zejména co do time managementu – mohou přijít kdykoli v otevírací době testcentra, obsluha je usadí
k počítači a spustí jim test z předmětu, z něhož se chtějí nechat vyzkoušet. Obsluha zároveň velmi striktně
hlídá, aby bylo zkoušení transparentní a nedocházelo k podvodům – student se musí prokázat svou ID kartou, učebna je navíc monitorována
kamerovým systémem. „Možnost
skládat zkoušky v testcentru opravdu velice vítám, hodí se zejména
nám mimopražským. Člověk se tak
může důkladně připravit a při jedné návštěvě vykonat i více zkoušek,“
pochvaluje si jedna ze studentek.
Stejně jako v případě „klasických“
zkoušek mají studenti v testcentru
na složení zkoušky tři pokusy.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ
PLÁNY I VLASTNÍ
VYDAVATELSTVÍ

ZAČÍNÁ TO
PORADENSTVÍM
S VÝBĚREM OBORU

Na studijním oddělení, které je
mimochodem studentům k dispozici denně včetně víkendů, což rozhodně na všech vysokých školách
není běžným standardem, se starají nejen o studenty, ale v maximální možné míře jsou nápomocni
také uchazečům. Pro ně jsou často
prvním kontaktem s jejich budoucí alma mater dny otevřených dveří, které univerzita pořádá a kde mají
možnost získat řadu informací nejen
o škole, ale i o svém budoucím oboru. „Setkáváme se i s tím, že uchazeč
například váhá mezi dvěma studijními obory – v tom případě poskytujeme určité kariérní poradenství, kdy
uchazeče seznámíme s detailním
studijním plánem a konzultujeme,
co pro něj bude optimální v rámci
například kariérního růstu,“ vysvětluje Mgr. Markéta Šonková, vedoucí
studijního oddělení UJAK.
Poté, co si uchazeč vybere obor,
zvolí si, zda bude studovat prezenčně, či kombinovanou formou. Právě
v kombinované formě studia nabízí UJAK určitou specialitu – možnost
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studovat výhradně o víkendech. „To je
velmi výhodné pro studenty, kteří při
studiu pracují. Ostatní školy nabízejí často možnost studia o víkendech,
avšak včetně pátků, což pro pracující
studenty znamená, že musejí čerpat
dovolenou. To v případě UJAK nutné
není, rozvrhy jsou sestaveny maximálně efektivně,“ popisuje magistra Šonková. V kombinované formě je
přitom kladen značný důraz na samostudium, v něm spočívají přibližně dvě
třetiny celkového času, který je nutné
na studium vyhradit. Studenti samozřejmě musejí splnit totožné penzum povinností jako studenti prezenční formy. Škola se jim však snaží
maximálně vycházet vstříc i v případě termínů zkoušek: „Pro studenty
kombinovaného studia vyučující často vypisují zkoušky právě na víkendy.
Velmi důležitá je také možnost skládat zkoušky v tzv. testcentru, elektronickou formou,“ vysvětluje vedoucí
studijního oddělení.
„Testcentrum jsme poprvé otevřeli v akademickém roce 2006–2007
a v posledních letech se v něm koná
přibližně patnáct procent veškerých
testů a zkoušek – v letošním roce jich
bylo na osmdesát,“ popisuje vedoucí

V případě potřeby si studenti mohou
zažádat o tzv. individuální studijní
plán, ten využívá přibližně stovka studentů ročně – typicky se jedná o ty,
kteří například paralelně se studiem
pracují v zahraničí nebo mají nějaký
zdravotní problém a plnění školních
povinností v rámci pevného harmonogramu celého ročníku by pro ně
mohlo znamenat i nutnost zanechání studia. „Jedná se například o případy, kdy je student dlouhodobě
v domácím léčení a nemůže se účastnit výuky. Dáváme mu k dispozici tzv.
studijní opory a možnost konzultací. Studenti to velice oceňují, protože
kvůli případným zdravotním komplikacím neztratí kontakt se školou,“
vysvětluje magistra Šonková.
UJAK se snaží pro studenty kontinuálně vytvářet důstojné a zároveň
přátelské studijní zázemí. K tomu přispívá i velmi dobře vybavená knihovna s možností připojení do řady
vědeckých databází a také vlastní
vydavatelství, které kromě studijních
materiálů vydává také odborné tituly a časopisy. Pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami pak
na UJAK funguje Akademické poradenské centrum UJAK, které zajišťuje
celou řadu služeb, například tlumočení do znakového jazyka.
Redakce
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Vydavatelství UJAK nabízí:
Problematika MANAGEMENTU LIDSKÉHO FAKTORU nabývá
stále na větší aktuálnosti. Proto si publikace zkušeného autora prof. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc. vyžádala zcela nový
pohled při naplňování manažerských funkcí a dodržování pravidel managementu.
Management lidského faktoru se dotýká všech soukromých
i veřejných institucí, žádná moderní společnost se bez něho
neobejde. Zahrnuje management lidských zdrojů, management lidského kapitálu a personální management v integrované podobě. Vyplňuje místa, kde lidský faktor často selhává. Usnadňuje strategickou orientaci v závažné problematice
managementu lidského faktoru.
Publikace autora je tak koncipována jako otevřený systém,
který můžeme doplňovat o vlastní zkušenosti a poznatky.
Základní teze v textu mohou podnítit k zamyšlení nad zdokonalováním práce v oblasti managementu lidského faktoru
a budou jistě významným pomocníkem pro manažery a studenty příslušného oboru, ale i pro širší podnikatelskou sféru.

Publikace OCHRANA CIVILNÍHO OBYVATELSTVA V REPUBLIKOVÉM MĚŘÍTKU autorského kolektivu je zpracována na velmi aktuální téma, které je neustále žádáno praxí a v němž se
poměrně dynamicky rozvíjí i teoretické poznatky – též ve vazbě
na aktuální „krizový“ vývoj. Publikace svým metodickým přístupem a obsahovým zaměřením splňuje všechny nároky kladené na takovýto druh odborné literatury, přináší inovované
poznatky, které jsou užitečné nejen pro rozvoj teorie, ale i aplikační praxi.
Téma knihy je pojato s velkou náročností na znalost odborné
literatury i judikatury. S tématem knihy se autorský kolektiv
vypořádal velmi fundovaným způsobem vyváženě propojujícím zpracovávanou teoretickou materii s aktuálními informacemi. Kniha je dokladem toho, že autoři zcela a v hlubších souvislostech rozumí dané problematice, jsou schopni vystihnout
její podstatné rysy, rozebrat její podstatu, vymezit a formulovat
odůvodnění a řešení problematiky.
Publikace tak představuje cenný přínos odborné literatury
v oblasti rozvoje ochrany civilního obyvatelstva se zaměřením
na studium teorie a praxe krizového řízení.

Zrychlený vývoj technického pokroku, započatý již
ve 20. století, vede člověka k tomu, aby se stále učil novým znalostem a dovednostem z hlediska jeho budoucích
potřeb. Péče o formování a rozvoj schopností a dovedností pracovníků se stává prioritní činností personální práce.
Pokud chce být organizace konkurenceschopná a úspěšná, musí věnovat vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců stále více prostoru po stránce obsahové – odborné
a metodické. A právě tyto didaktické aspekty vzdělávání
a rozvoje zaměstnanců v praxi detailně rozebírá posuzovaná publikace prof. PhDr. Jana Bartáka, DrSc.
Hlavní pozornost je věnována rozboru jednotlivých forem
a metod vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Autor zde
pregnantně zdůrazňuje, že každá metoda má své výhody
i nevýhody a správná volba může ovlivnit výsledek vzdělávacího procesu velmi zásadním způsobem. Přínosem čtivé publikace je i zařazení aktuální problematiky z oblasti talent managementu a inovativního přístupu k řešení
problémů.
Základním poselstvím uceleného odborného textu je tak
uvědomění, že pomocí efektivního vzdělávání dochází
ke zlepšení dovedností pracovníků, ke zvýšení jak individuálního, tak i týmového výkonu a celkově ke zvýšení produktivity práce v současné společnosti.

Odborná publikace ŽIVOTNÍ STYL V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI se zabývá aktuálním tématem komputerizace české populace a průnikem informačních technologií do diferencované struktury životních stylů. Má vysokou informační
hodnotu a může být i podkladem pro diskuse a zamýšlení nejen v sociologii životního stylu a médií, ale zejména v sociologii výchovy a v pedagogických disciplínách, zaujme při analýze vztahů generací i při studiu problémových až deviantních jevů. Přináší také podněty pro sociologii politiky zejména s nárůstem rozvoje různých politických hnutí a akcí
zprostředkovaných i vyvolávaných právě s využitím informačních sítí.
Velkou pozornost zasluhuje teoretický vstup a zarámování problematiky, v němž se čtenář seznámí s problematikou
přístupů k „vzdělanostní“ a „informační společnosti“ a především pak s úlohou nových informačních a komunikačních
technologií, s generačním vývojem jejich užívání, s pozitivními i kriticky reflektovanými dopady. Jsou zde tak rozebírány
přístupy k životnímu způsobu a životnímu stylu, v centru pozornosti se ocitají hodnoty, hodnotové orientace a aktivity v čase.
Velmi přínosný je pro čtenáře výklad a využití náročné metodologie, a to využití faktorové a clusterové analýzy k utváření typologie. V tomto smyslu lze za završení práce považovat pasáže věnované empiricky zkonstruovaným sedmi typům
životních stylů, z nichž tzv. „kyber rozvojový životní styl“ pokládá autorka za nositele společenské dynamiky.
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• nejstarší soukromá univerzita v Česku
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• nadstandardní uplatnitelnost absolventů
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