
20
191

univerzitní
listy

RESOCIALIZAČNÍ 
A PENITENCIÁRNÍ 

PEDAGOGIKA
NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM UJAK

8–9
na stranÁCH



témao univerzitě 

U N I V E R Z I T N Í  L I S T Y  1 / 2 0 1 9

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. Nově byl 

akreditován program Mezinárodní vztahy a diplomacie. UJAK spolupracuje s více 

než 50 vysokými školami a univerzitami po celém světě.
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EDitorial

Vážení a milí čtenáři,
 

jsme velice rádi, že se UJAK v uplynulém roce podařilo získat akreditace 

pro dva zcela nové bakalářské studijní programy. Prvním, s nímž jsme 

vás seznámili v minulém čísle, jsou Mezinárodní vztahy a diplomacie. 

S radostí vám nyní coby téma aktuálního čísla představujeme druhý 

zmíněný program, a to Resocializační a penitenciární pedagogiku.

Penitenciaristika jako nauka o výkonu a účinnosti trestu odnětí svo-

body je poměrně mladá věda, rozvíjející se teprve během 20. století, 

a troufáme si říci, že tento nový bakalářský studijní program na UJAK 

nemá v České republice obdoby.

Velmi nás také těší, že garant tohoto studijního programu na UJAK 

doc.  PhDr.  Miloslav Jůzl, Ph.D., za  svůj nepopiratelný přínos zís-

kal významná ocenění: v květnu loňského roku byl tehdejším minis-

trem spravedlnosti uveden Zvláštní cenou ministra spravedlnosti 

do  tzv. Síně slávy a v  listopadu mu byla generálním ředitelem VS ČR 

genmjr. PhDr.  Petrem Dohnalem u  příležitosti 25. výročí vzniku 

Vězeňské služby ČR udělena Pamětní čestná medaile.

V  tomto čísle vám proto přinášíme rozhovor s oběma jmenovanými 

pány, stejně jako celou řadu dalších rozhovorů a článků nejen o dění 

na naší alma mater.

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

nejmenším stejně zajímavé jako ta předchozí.

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
rektor

UJAK  
v uplynulém 
roce získala 
akreditace pro 
dva zcela nové 
bakalářské 
studijní 
programy.
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7. Focus 
group
V  listopadu 2018 se konalo dal-
ší setkání členů projektového týmu 
se zástupci spolupracujících škol, 
v pořadí již 7. Focus group. Řešily se 
zejména otázky testování výsledků 
projektových týdnů, úprava meto-
diky pro školní rok 2018/2019 a pří-
prava metodického DVD. Zástupci 
škol obdrželi také poslední výuko-
vé pomůcky zakoupené z  projektu. 
Na  jednání navázalo druhé setká-
ní vzdělávacího kurzu pro spolupra-
cující vychovatelky školních družin 
Kočičí zahrada.   

Projekt Rozvoj občanský ch kompetencí 
v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 
u žáků ze socioekonomicky znevý hodněného 
prostředí, registrační č. CZ.02.3.61/0.0/0.0
/16_012/0000610, je spolufi nancován z  EU 
z  Operačního programu Vý zkum, vý voj 
a  vzdělávání a  bude realizován v  období 
1. března 2017 – 30. června 2019.
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ohlédnutí

Workshop 

s ředitelem 
reklamní agentury
Katedra mediálních studií pořádala v  listopadu pro 
své studenty workshop s ředitelem reklamní agentu-
ry Česká produkční Jaroslavem Novotným. Workshop 
představoval výbornou příležitost nahlédnout do prá-
ce špičkové reklamní agentury – v  diskusi studenti 
společně s Jaroslavem Novotným připravili brief, kte-
rý je nezbytným základem tvorby a realizace reklam-
ních kampaní. 

Úspěšná 
spolupráce 
pokračuje
Univerzita Jana Amose Komenského Praha se v  roce 
2018 opět podílela na spolupráci s Integračním centrem 
Zahrada a Domovem s pečovatelskou službou Praha 3 
v rámci projektu Dobrovolnická činnost studentů ve pro-
spěch seniorů a dětí s postižením – aplikace nových tren-
dů do oblasti speciálněpedagogické podpory II. 

Projekt byl zaměřen na aktivní využití volného času 
u seniorů a zároveň dětí a mladých lidí s těžkým kombi-
novaným zdravotním postižením. Do projektu byli zapo-
jeni studenti z bakalářského programu Speciální peda-
gogika – vychovatelství, a  to jak do  klubové činnosti, 
tak také do dalších aktivit IC Zahrada i domova seniorů. 
Studenti se v  průběhu projektu připravují na  budoucí 
profesi speciálních pedagogů v oblasti vzdělávání a péče 
o  děti a  mládež se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Pod vedením odborných pracovníků z  IC Zahrada 
a  pečovatelské služby si studenti osvojují pravidelné 
aktivizační činnosti s  klienty obou institucí. Projekt je 
spolufi nancován z dotačního fondu městské části Praha 
3 – Dotačního programu pro sociální oblast a  zdravot-
nictví. V prosinci studenti připravili jako každoročně pro 
seniory vánoční besídku. 

UJAK spolupořádala 
odbornou 
konferenci
Institut globálních studií Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha ve  spolupráci s  Institutem Nové 
Hedvábné stezky pořádal pod záštitou poslance 
Evropského parlamentu MUDr.  Jiřího Maštálky konfe-
renci s názvem „Evropská unie a euroasijská integrace 
(40. výročí zahájení čínských reforem)“. Konferenci se 
blíže věnujeme na straně 10. 

Příspěvek UJAK 
k ochraně obyvatelstva
UJAK byla zařazena mezi 14 vybraných vysokých škol, 
které tvoří platformu pro efektivní výměnu informací 
a  zkušeností mezi vý zkumný mi pracoviš ti, akademic-
kou obcí  a aplikač ní  sfé rou v oblasti ochrany obyvatel-
stva. Jak se uvádí ve Zprávě o stavu ochrany obyvatel-
stva v České republice 2018, v rá mci tohoto systé mu 
jeho aktéři usilují o sjednocení  př í stupů  k vý uce pro-
blematiky ochrany obyvatelstva na vysoký ch š kolá ch, 
analyzují mož nosti podpory odborné ho rů stu 
pracovní ků  v  oblasti vý zkumné , vý vojové  a  inovač ní  
podpory ochrany obyvatelstva. Usnesení vlády České 
republiky č. 730 ze dne 7. listopadu 2018 doporuču-
je vybraným vysokým školám dále spolupracovat při 
plnění úkolů v této oblasti. UJAK je v této sféře dlouho-
době aktivní, řeší pozoruhodný projekt Rozvoj občan-
ských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany oby-
vatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného 
prostředí, řešila zakázku Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy Analýza legislativy v oblasti krizového mana-
gementu a uskutečňuje relevantní studijní programy 
Bezpečnostní studia a Mezinárodní vztahy a diploma-
cie. Na aktuální výzvu vlády ČR bude UJAK kladně rea-
govat rozvojem dalších odborných aktivit. 
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téma čísla

Struktura pedagogických věd pro-
šla složitým vývojem od  svého vzni-
ku až po současnost a vždy reagovala 
na sociální a vzdělávací potřeby spo-
lečnosti. Z  původní jedinečné peda-
gogiky (Komenský užíval ještě názvu 
didaktika) se začaly postupně vydě-
lovat samostatné a  svéprávné peda-
gogické disciplíny, jež původní matka 
Pedagogika již nestačila v sobě pohltit. 
Tak dochází v důsledku dalšího rozvo-
je společnosti od 18. století po dneš-
ní dobu nejen ke vzniku dalších spo-
lečenských věd, ale i k  jakési „secesi“ 
uvnitř těchto nauk. Vzorovým příkla-
dem tohoto vývoje je právě pedago-
gika. A  tak se studenti dnes v  rámci 
pedagogických, fi lozofi ckých a  vůbec 
humanitních studií učí nejen předmět 

pedagogika, ale také předměty jako 
sociální pedagogika, speciální peda-
gogika, didaktika, dějiny pedagogiky, 
srovnávací pedagogika, andragogi-
ka a další, včetně těch, které již nelze 
zařadit pod jiné disciplíny, a tak auto-
maticky spadají pod pedagogiku.

Od  poloviny 19. století vstupuje 
na scénu nová specifi cká pedagogic-
ká věda, rozkročená mezi pedagogi-
kou a penologií, rozvíjená ve  století 
dvacátém a  jednadvacátém, nazý-
vaná penitenciární pedagogika. Tím 
si získává v  systému pedagogických 
nauk autonomní postavení s vazba-
mi na další společenské vědy. 

UJAK se vždy vyznačovala sna-
hou o  nabídku nových a  atraktiv-
ních studijních programů, jež by 

oslovily řadu zájemců i uchazečů, ať 
už v  prezenčním, nebo v  kombino-
vaném studiu, a poskytly jim široké 
možnosti uplatnění. Jedním z nich je 
i  nový bakalářský studijní program 
Resocializační a penitenciární peda-
gogika, který je v  rodině speciálně-
pedagogických a  bezpečnostních 
oborů jedinečným programem 
v  rámci celé České republiky. UJAK 
tak drží v ruce další vzdělávací trumf, 
který oslovuje především mladé lidi.

Resocializační a  penitenciární 
pedagogika jako věda o vězeňství je 
ve struktuře pedagogických věd dnes 
již samostatným multidisciplinárním 
oborem, který v  sobě snoubí peda-
gogiku, sociální a  speciální pedago-
giku, psychologické vědy, sociologii, 

UJAK získala akreditaci pro další 
nový bakalářský studijní program: 

Resocializační 
a penitenciární 

pedagogika
Vzdělávání a resocializace 
osob ve výkonu trestu. 
Ale také práce s lidmi 
bez domova, s mravně 
narušenou mládeží 
nebo v celé řadě dalších 
pomáhajících profesí. Právě 
na to se zaměřuje nejnovější 
a čerstvě akreditovaný 
bakalářský studijní program 
Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha.
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penologii a  penitenciaristiku, práv-
ní vědy, kriminologii a další příbuzné 
společenské nauky.

Absolvent studijního progra-
mu Resocializační a  penitenciární 
pedagogika je vysokoškolsky vzdě-
laný odborník – specialista připra-
vený v  teoretické i  praktické oblas-
ti na  přímou resocializační práci 
s  jedinci nacházejícími se v  celém 
spektru speciální pedagogiky, sociál-
ní pedagogiky a sociální práce. V hie-
rarchii řízení bude stát na  úrovni 
samostatného pracovníka, v  oblas-
ti řídicí činnosti na úrovni středního 
managementu. 

Absolvent studijního programu 
bude schopen plně refl ektovat jedin-
ce svěřené do své péče a působnos-
ti, bude připraven podílet se na jeho 
resocializaci a reintegraci, na zachá-
zení s ním, na výchově a vzdělávání, 
respektovat jeho anatomicko-fyzio-
logické a vývojové zvláštnosti, pohla-
ví, národnost, věk, jazyk, nábožen-
ské vyznání, sociokulturní zvyklosti 
a  tradice a další specifi cké potřeby, 
z  nichž vyplývá užití speciálních 
metod a  individualizovaných forem 
resocializace a další péče o specifi c-
ké potřeby těchto jedinců.

Profi l absolventa je koncipován 
v souladu s poznatky o  rozvoji profe-
sí zahrnujících všechny sociálně- a spe-
ciálněpedagogické činnosti, tj. resociali-
zační a penitenciární, jejichž výstupem 
je resocializační a penitenciární peda-
gogika, rozvětvená do  všech resor-
tů veřejného i  soukromého  sektoru. 

Klade důraz především na  následu-
jící kompetence: profesně oboro-
vé;  sociálně/ speciálněpedagogické 
 (resocializační a  reintegrační); dia-
gnostické a  intervenční; komunikační; 
osobnostně kultivující.

Absolvent studijního programu 
Resocializační a penitenciární peda-
gogika se uplatní na  společenském 
trhu práce zejména v silových resor-
tech a  službách, v  širokém spektru 
pomáhajících profesí, v práci s  věz-
ni, bezdomovci, mládeží s rizikovým 

chováním, na  vojenských misích, 
v  zařízení zajišťujícím sociální služ-
by/péči, probační a mediační službě, 
OSPOD a řadě dalších.

Studijní program je tedy určen 
pracovníkům resortů minister-
stva spravedlnosti (Vězeňské služ-
by České republiky, probační a me-
diační služby, ústavy zabezpečovací 
detence), ministerstva školství, mlá-
deže a  tělovýchovy (výchovné ústa-
vy, diagnostické ústavy apod.), prá-
ce a  sociálních věcí (ústavy sociální 
péče, práce se seniory), vnitra (Policie 
ČR, správa uprchlických zařízení), 
fi nancí (Celní správa ČR), případně 
i  zdravotnictví (psychiatrické nemoc-
nice) a  Armády České republiky. 
Absolventi studia bakalářského pro-
gramu Resocializační a penitenciární 
pedagogika tak najdou mnohostran-
né uplatnění na trhu práce.

Katedra speciální pedagogiky 
Univerzity Jana Amose Komenského 
Praha zároveň připravuje i  navazu-
jící studijní program magisterský, 
který bude určen pro střední a  vyš-
ší řídicí funkce v  uvedených resor-
tech, a  bude tudíž směřovat kromě 
rozšiřujících předmětů i do manage-
mentu. Studium tohoto programu 
bude úzce spojeno s praxí a  vědec-
kým výzkumem v  daných resor-
tech. Jedině tak se mohou tyto dis-
ciplíny rozvíjet směrem k  vyššímu 

kvalitativnímu stupni, neboť teorie 
bez praxe je jalová a praxe bez teorie 
je slepá. Obdobný magisterský studij-
ní program dosud není akreditován 
na žádné jiné univerzitě v ČR. Věříme, 
že nový studijní program přinese naší 
společnosti pozitivní výsledky v  prá-
ci s vězni, bezdomovci, mravně naru-
šenou mládeží, v činnosti vojenských 
misí, zdravotníků, pracovníků v ústa-
vech sociální péče, OSPOD a řadě dal-
ších odvětví pomáhajících profesí. 

redakce

téma čísla

60 % zaměstnatelných vězňů pra-
cuje. Specialisté se také starají 
o vzdělávání odsouzených.
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Začínal jste jako strážný v pankrác-
ké věznici a prošel jste celou řadou 
výkonných funkcí. Co vám tyto zku-
šenosti přinesly pro vaši současnou 
pozici?

Je skutečností, že jsem téměř před 
28 lety začínal v pankrácké věznici tzv. 
od píky jako mladý strážmistr na  teh-
dejším oddělení ochrany a  obrany. 

V  průběhu let jsem pomalu stoupal 
na  pomyslném kariérním žebříčku 
a procházel řadou výkonných a pozdě-
ji manažerských funkcí napříč vězeň-
skou službou a  nabíral zkušenosti. 
Díky tomu jsem získal vhled do  jed-
notlivých oblastí veškeré vězeňské 
služby a to mi dnes významně pomá-
há při řízení tohoto bezpečnostního 

sboru, jehož působení je velmi širo-
ké a  pestré. Za  zmínku jistě stojí, že 
VS ČR kromě ryze bezpečnostních 
a restriktivních činností zajišťuje vyso-
ce odbornou činnost specialistů, jako 
jsou například psychologové, peda-
gogové a  další, zajišťuje chod zdra-
votnické služby, kdy spravuje dvě 
vězeňské nemocnice a dalších 35 zdra-
votnických středisek, v  rámci činnos-
ti Akademie VS a Středního odborné-
ho učiliště poskytuje pedagogickou 
a odbornou činnost jak pro personál 
VS ČR, tak pro vězněné osoby, provo-
zuje hospodářskou činnost a další.

V současné době si ve vězení odpyká-
vá trest téměř 22 tisíc osob. Jaké jsou 
v  tomto směru tendence – bude lidí 
ve  věznicích spíše přibývat? A mění 
se nějak povaha trestných činů, pro 
něž jsou lidé ve výkonu trestu? 

V  loňském roce jsme zazname-
nali zastavení strmého růstu vězně-
ných osob, a  dokonce oproti roku 
2017 mírný pokles. Předpokládáme, 
že se bude jednat o setrvalejší stav, 
kdy se počty vězňů začnou poma-
lu snižovat. Obecně se dá se říci, že 
se mírně snižuje celková kriminalita 
v  ČR a  zároveň soudy více využívají 
tzv. alternativních trestů.

Jak jsme na tom v porovnání se svě-
tem co do  nároků na  pracovníky 
věznic po  stránce vzdělání, výcviku 
a osobnostních kritérií?

Vězeňská služba je bezpečnostní 
sbor, a  tak jako u  jiných sborů musí 
každý uchazeč o službu u VS ČR projít 
vstupními psychologickými, zdravot-
ními a fyzickými testy. Je to určité síto, 
kdy projdou a  jsou následně přijati 
pouze vhodní a  odolní uchazeči dle 
výše uvedených hledisek. Následně 
VS, jak už jsem zmiňoval, prostřednic-
tvím Akademie VS ČR zajišťuje kvalit-
ní základní odborné a také následné 
vzdělávání vězeňskému personálu. 
Úroveň vzdělávání je tak srovnatelná 
s jinými evropskými systémy.

Vězeňská služba letos slaví čtvrt-
století své existence, což je obdo-
bí, za něž se dá již bilancovat. Co se 
za  tuto dobu podařilo a  jaké výzvy 
na vězeňskou službu ještě čekají?

VS ČR udělala za 25 let své existen-
ce obrovský kus práce. Z bezpečnostní-
ho sboru, který byl v minulosti obestřen 

Chci, aby vězeňská 
služba zůstala 

emancipovaným 
a respektovaným 
bezpečnostním sborem
Vězeňská služba absolvovala za uplynulé čtvrtstoletí velký 
posun a v ničem si nezadá s obdobnými evropskými systé-
my. Jaké jsou nároky na její pracovníky a jaké existují mož-
nosti jejich profesního růstu? Zdaleka nejen o tom jsme si 
povídali s generálmajorem Petrem Dohnalem, generálním 
ředitelem Vězeňské služby ČR.

Téma čísla - rozhovor 
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spíše mlčením – byl to takový „uzavře-
ný stát ve  státě“ –, se stal sebevědo-
mý bezpečnostní sbor, který kromě 
všech činností, které mu ukládá zákon, 
umí dnes také pomáhat. Pomáhat věz-
něným osobám opětovně se začlenit 
do společnosti a žít řádný život, pomá-
hat v nemocnicích, dětských domovech, 
sociálně potřebným, pomáhat obča-
nům třeba v případě živelních katastrof 
typu povodní, pomáhat obcím a měs-
tům s úklidem, zkrátka umí pomáhat.

Zaznamenal jsem plány na výstavbu 
nového zařízení na  Táborsku. Tato 
nová mužská věznice má mít kapa-
citu 800 osob a volba na  Jihočeský 
kraj padla zejména proto, že zde 
doposud funguje jen menší zařízení. 
Jak se tyto plány vyvíjejí?

Je ambicí VS ČR, aby v každém re-
gionu stála alespoň jedna věznice pro 
výkon trestu odnětí svobody. Tato 
ambice je dána tím, aby lidé odsouzení 
k výkonu trestu mohli, pokud možno, 
vykonávat tento trest v  kraji, kde žijí, 
jelikož často pocházejí ze sociálně sla-
bých rodin a jejich rodinní příslušníci – 
děti, rodiče – je v případě, že vykoná-
vají trest na druhém konci republiky, 
nemohou často navštěvovat. To pak 
následně může vést k rozpadu těchto 
rodin, odsouzený ztrácí základní jisto-
tu – rodinu, ztrácí smysl života, a vzni-
ká tím podhoubí k možnému dalšímu 
páchání trestné činnosti, k recidivě.

Nová koncepce vězeňství je schvá-
lena do  roku 2025. Jaké nejzásad-
nější změny má přinést? A  kam 
by se české vězeňství mělo ubírat 
po tomto datu?

Nová koncepce vězeňství je his-
toricky prvním dokumentem svého 
druhu, kterou dokonce schválila vlá-
da ČR. Jsou zde defi novány střed-
nědobé cíle, kterých by postupně 
měla VS dosáhnout. Nová koncepce 

vězeňství fakticky vězeňské služ-
bě garantuje rozvoj trvale směřující 
k modernímu evropskému vězeňství.

V  předchozích rozhovorech jste 
několikrát zmínil tzv. kriminální 
infekci – o co přesně jde? A daří se 
proti ní díky reformě bojovat?

Kriminální infekce je takový ter-
minus technicus, který jsem několi-
krát použil v  souvislosti s  recidivují-
cím kriminálním chováním vězněných 
osob. Jedná se o  to, že řada zejmé-
na prvotrestaných odsouzených, kteří 
se do  výkonu trestu dostali například 
za dopravní nehody či jiné méně závaž-
né skutky a kteří do té doby vedli jinak 
řádný život, tak se mohou ve  výkonu 
trestu dostat na oddělení se „zkušený-
mi recidivisty“, kteří tohoto prvotresta-
ného tzv. svedou na další cestu zloči-
nu. Stává se to tehdy, když třeba tento 
poprvé trestaný vězeň, který se dosta-
ne do  výkonu trestu, přijde o  rodinu, 
opustí ho manželka, přítelkyně, zavrh-
nou ho děti, rodiče či přátelé a najed-
nou jsou tu jen ti zkušení „kamarádi“ 
z vězení, kteří mu dnem a nocí vyklá-
dají, jak je vlastně fajn páchat trestnou 
činnost, že ho vezmou mezi sebe, nau-
čí ho, postarají se o  něj… A  tehdy se 
může stát, že z člověka, který by jinak 
trestnou činnost dál nepáchal, se stane 
člověk, který se po vzoru svých „kama-
rádů recidivistů“ vydá na  trvalou ces-
tu zločinu. Z  těchto důvodů se snaží-
me posilovat zdravé rodinné vazby tak, 
aby se tito vězni měli po  propuštění 
z výkonu trestu kam a hlavně ke komu 
vrátit. A  proto také zdůrazňujeme 
a vysvětlujeme, že by se měli více uklá-
dat tzv. alternativní tresty, jako jsou 
například tresty domácího vězení, aby 
se do  věznic dostávali opravdu jen ti, 
kteří spáchají závažný trestný čin, jsou 
nebezpeční pro společnost a u kterých 
se předpokládá, že alternativní trest by 
byl u nich neúčinný.

UJAK v  loňském roce získala akre-
ditaci pro unikátní bakalářský pro-
gram Resocializační a penitenciární 
pedagogika. Garant tohoto progra-
mu doc.  Jůzl byl oceněn pamětní 
čestnou medailí. Jak hodnotíte spo-
lupráci Vězeňské služby ČR a akade-
mické obce, potažmo UJAK?

Tento studijní program je jistě 
vítaným přínosem v  rámci jednotli-
vých studijních oborů, dá se říci, že je 

fakticky šitý na  míru pro potenciální 
uchazeče o  službu či odbornou prá-
ci u vězeňské služby. Docent Jůzl jako 
dlouholetý a úspěšný ředitel Akademie 
VS ČR, manažer a  člověk, na  kterého 
VS díky jeho prosociálním a odborným 
vlastnostem nikdy nezapomene, je 
podle mého názoru garancí úspěšnos-
ti tohoto studijního programu. VS ČR 
má zájem o to, aby v jejích řadách pra-
covali vzdělaní a odborně zdatní lidé, 
proto spolupráci s  vysokými školami 
vítám a  konkrétně spolupráci s UJAK 
hodnotím velmi pozitivně.

Máte nějakou vizi nebo cíl, které-
ho byste sám za  sebe v nejbližších 
letech chtěl ve Vězeňské službě ČR 
dosáhnout? Jaký?

Přestože působím u  VS ČR 
ve  vrcholových pozicích již mno-
ho let, stále je ve  mně jistá pokora. 
Pokora a  vědomí, že nic není nastá-
lo, že když jde člověk po pomyslných 
schodech tzv. funkčně nahoru, má se 
kolem sebe dívat a být slušný a spra-
vedlivý k těm, které míjí, jelikož jednou 
pravděpodobně půjde kolem těch-
to stejných lidí, po  těch pomyslných 
schodech, zase dolů… Mým trvalým 
cílem tedy je, aby ve VS panovaly sluš-
nost, respekt a úcta k druhému a VS 
udržela a  dále rozvíjela to, co jsme 
společně nastartovali, tedy aby byla 
a zůstala emancipovaným a respekto-
vaným bezpečnostním sborem, který 
umí pomáhat i v sociálních oblastech, 
sborem, jehož příslušníci a  zaměst-
nanci jsou hrdí na příslušnost k vězeň-
ské službě.  

redakce

Téma čísla - rozhovor 

nastoupil k vězeňské službě 
na počátku 90. let 20. století. Začínal 
jako strážný a postupně prošel řadou 
výkonných a manažerských funkcí. 
Od roku 2012 je generálním ředitelem 
Vězeňské služby ČR.

Genmjr. PhDr. Petr Dohnal 
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Institut globálních studií

Institut globálních studií UJAK, kte-
rý je hybatelem těchto odborných 
setkání, má rozsah svých zájmů zakó-
dován přímo ve  svém názvu. Není 
tedy divu, že čínská i  evropská pro-
blematika náležejí mezi stěžejní 
témata vědeckých pracovníků institu-
tu. Výsledky výzkumu v těchto oblas-
tech byly prezentovány na  četných 
odborných fórech a  byly jim věno-
vány významné vědecké publikace. 
Připomeňme například mezinárodní 
konference „Druhá čínsko-japonská 
válka“ (listopad 2015) a „Nový Čínský 
normál“ (listopad 2016) nebo meziná-
rodní konference „EU a Rusko“ (leden 
2017) a  „EU a  Rusko II“ (listopad 
2017), které se konaly opět pod zášti-
tou poslance Evropského parlamen-
tu Jiřího Maštálky. Za zmínku též sto-
jí uspořádání kulatých stolů, kde byly 
představeny významné publikace 
Oskara Krejčího Geopolitika středoev-
ropského prostoru, Ilony Švihlíkové Jak 
jsme se stali kolonií a  Ilony Švihlíkové 

a Konstantinose Tsivose Řecká tragé-
die. Na dalších diskusích u  kulatého 
stolu přednášeli významní hosté jako 
Gary Koren nebo Ivan David. 

Tímto úvodem si dovoluji jen při-
pomenout, že otázky ekonomických, 
politických, bezpečnostních a diploma-
tických vztahů mezi EU včetně samo-
zřejmě naší země k  Číně a  jejím eko-
nomickým a  politickým procesům 
náležejí mezi dlouhodobá významná 
témata Institutu globálních studií UJAK. 
Současně je zřejmé, že na UJAK je roz-
víjena výrazná a svébytná akademická 
škola v  oboru mezinárodních vztahů, 
jakou nenajdete v jiných institucích.

Poté co byl na UJAK nově akredi-
tován studijní program Mezinárodní 
vztahy a  diplomacie, který je ote-
vřen od  tohoto akademického roku 
a  který zabezpečuje nově ustavená 
Katedra mezinárodních vztahů spo-
lu s IGS, můžeme také doufat v další 
odborné impulsy, které k  nám vne-
sou noví studenti.

Mezinárodní konference „Evrop-
ská unie a  euroasijská integrace 
(40.  výročí zahájení čínských refo-
rem)“ se mimo jiné zúčastnili zástup-
ci ambasády Čínské lidové republi-
ky v  České republice. Přítomen byl 
taktéž velvyslanec Slovenské repub-
liky v  České republice PhDr.  Peter 
Weiss, CSc. Konferenci úvodním slo-
vem zahájil doc.  PhDr.  Petr Kolář, 
CSc., coby prorektor pro rozvoj, vědu 
a  zahraniční styky. Poté se ujal slo-
va MUDr.  Jiří Maštálka, poslanec 
Evropského parlamentu. Prvním 
vystupujícím byl Jianjun Chen, chargé 
d’aff aires Velvyslanectví ČLR v  České 
republice, který zmínil i  důležitost 
budování vztahů mezi Českou repub-
likou a  Čínskou lidovou republikou. 
Druhým vystupujícím byl bývalý čes-
ký ministr zahraničí a  současný pre-
zident Institutu Nové Hedvábné 
stezky PhDr.  Jan Kohout, který se 
zaměřil na  problematiku česko-čín-
ských vztahů: vývoj, stav a  perspek-
tivy. Třetí vystupující byla vedou-
cí Kabinetu globální ekonomiky IGS 
UJAK doc.  Ing.  Ilona Švihlíková, Ph.D., 
s  tématem Čína: odolnost ekonomiky 
vůči sankcím. Posledním, tedy čtvrtým 
řečníkem v rámci dopolední sekce byl 
slovenský podnikatel PhDr.  Eduard 
Šebo s  tématem slovenského a  české-
ho podnikání v Číně. 

Prvním vystupujícím v rámci odpo-
ledního bloku byl bývalý ministr prů-
myslu a  obchodu České republiky, 
ekonom a politik Ing. Jan Mládek, CSc., 
který vystoupil s tématem 16+1 – spolu-
práce 16 zemí střední a východní Evropy 
s ČLR (Jaká je úloha ČR?). Druhý předná-
šející, který je vedoucím Katedry mezi-
národních vztahů a  diplomacie UJAK, 
doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc., se vyjádřil 
k problematice čínských ozbrojených sil 
a projektu OBOR. Posledním, kdo pre-
zentoval na  této mezinárodní konfe-
renci svůj názor, byl prof. PhDr. Oskar 
Krejčí, CSc., ředitel IGS UJAK. Jeho téma 
bylo zaměřeno na  čínské geopolitické 
silokřivky. Na úplný závěr proběhl dis-
kusní blok.

Mezinárodní konference „Ev-
rop  ská unie a  euroasijská integrace 
(40. výročí zahájení čínských reforem)“ 
byla poslední akcí Institutu globálních 
studií v roce 2018. V roce 2019 se IGS 
zajisté představí s  dalšími důležitými 
tématy. 

redakce

Mezinárodní konference 

Evropská unie 
a euroasijská 
integrace
40. výročí zahájení čínských reforem
Odborné konference pořádané či spolupořádané 
Univerzitou Jana Amose Komenského Praha (UJAK) pod 
záštitou poslance Evropského parlamentu MUDr. Jiřího 
Maštálky již mají svou úspěšnou historii. Dnes jsme rádi, 
že můžeme mezi spolupracující instituce zařadit Institut 
Nové Hedvábné stezky, a věříme, že se tímto zakládá další 
úspěšná institucionální spolupráce.
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Mezinárodní jazykové zkoušky telc 
patří již neodmyslitelně ke  stá-
lé činnosti Katedry cizích jazyků 
UJAK. Jedná se o  prestižní jazyko-
vé zkoušky s neomezenou platnos-
tí. Zkoušky telc jsou akreditovány 
a uznávány v mnoha státech Evropy 
a jsou nezbytným dokladem ke stu-
diu či k  získávání zaměstnání. 
V  České republice jsou zkoušky 
zařazeny do Seznamu standardizo-
vaných zkoušek Ministerstva škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy pro 
účely systému jazykové kvalifi kace 
zaměstnanců ve správních úřadech 

a zároveň jsou zaneseny v seznamu 
standardizovaných zkoušek nahra-
zujících zkoušky z cizích jazyků pro-
fi lové části maturitní zkoušky. 

Univerzita Jana Amose Komen-
ského Praha jako licenční partner 
společnosti telc GmbH vypi-
suje několikrát ročně řád-
né termíny zkoušek z  jazyka 
anglického, německého a francouz-
ského. „Tradičně je stále největ-
ší zájem o  zkoušky z angličtiny, a  to 
nejen jednoúrovňové, ale i  o  zkouš-
ky duální, jež prověřují kandidá-
tovy znalosti na  dvou jazykových 

úrovních. V posledním roce zazname-
náváme také výrazný nárůst zájmu 
o  zkoušky z  němčiny, a  to přede-
vším o zkoušky úrovně B2,“ popisuje 
vedoucí Katedry cizích jazyků UJAK 
Růžena Nováková.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
ZKOUŠEK TELC
Nabídka zkoušek se každoročně 
rozšiřuje a  přizpůsobuje novým 
trendům a požadavkům na  znalos-
ti cizích jazyků. Vedle základních 
zkoušek v  jednotlivých jazykových 
úrovních mohou kandidáti sklá-
dat celou škálu profesních zkou-
šek. Snažíme se rovněž posilovat 
i  samotnou přípravu ke  zkouškám. 
Kromě jazykových kurzů nabízí-
me možnost individuální přípravy 
ke  zkoušce, oblíbenou formou pří-
pravy je pak modelová zkouška pod 
vedením lektora.

Veškeré další informace k jednot-
livým zkouškám telc, k jejich organiza-
ci, přípravě apod. naleznete na webo-
vých stránkách  www.ujak.cz. 

Cizí jazyky

Mezinárodní 
zkoušky telc 
jsou důležitým dokladem 
jazykové kvalifikace

ANGLIČTINA NĚMČINA FRANCOUZŠTINA

A1 telc English A1 telc Deutsch A1 telc Français A1

A2 telc English A2 telc Deutsch A2 telc Français A2

A2-B1 telc English A2-B1

telc English A2-B1 Business

B1 telc English B1 telc Deutsch B1 telc Français B1

telc English B1 Business telc Deutsch B1+ Beruf telc Français B1 pour la Profession

telc English B1 Hotel and Restaurant

B1-B2 telc English B1-B2 telc Deutsch B1-B2 Pfl ege

telc English B1-B2 Business telc Deutsch B1-B2 Beruf

B2 telc English B2 telc Deutsch B2 telc Français B2

telc English B2 Business telc Deutsch B2+ Beruf

telc English B2 Technical telc Deutsch B2 Medizin 
Zugangsprüfung

B2-C1 telc English B2-C1 University telc Deutsch B2-C1 Medizin

telc English B2-C1 Business telc Deutsch B2-C1 Beruf

C1 telc English C1 telc Deutsch C1  

telc Deutsch C1 Hochschule  

C2 telc English C2 telc Deutsch C2  

PLÁNOVANÁ NABÍDKA ZKOUŠEK PRO NASTÁVAJÍCÍ AKADEMICKÝ ROK
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ROZHOVOR

Jste jedním z  nejrespektovanějších 
odborníků v oblasti penitenciaristi-
ky – kde a kdy se ve vás zrodil zájem 
o tuto oblast?

Děkuji za uznání, ale myslím, že ti 
nejrespektovanější odborníci na  zmí-
něnou problematiku mezi námi již 
nejsou. Byli to především docent Jiří 
Čepelák, který sice fyzicky mezi námi 
není již dvacet let, ale jeho odkaz peno-
logii a  penitenciaristice je stále živý, 
dále docent Jan Uhlík († 2012), doktor-
ka Miluška Urbanová († 2015), docent 
Stanislav Nečas († 2016) a  především 
doktor Jan Sochůrek (†leden 2018) 
a nedávno zesnulý dr. Zdeněk Karabec 
(† květen 2018). A  tak jejich peniten-
ciární žezlo přejali současní špičkoví 
odborníci – dr.  Aleš Kýr, dr.  Lubomír 
Bajcura a dr. Jaroslav Hála. Naštěstí se 
etabluje i odborný penitenciární dorost 
v  osobnostech, jako jsou dr.  Ondřej 
Hladík, Mgr.  Lucie Špráchalová, 
Mgr.  Tereza Raszková, Mgr.  Dušan 
Gáč, Ing. František Vlach a další. 

A tím jsem se propracoval ke své-
mu začátku působení v penitenciár-
ní praxi i  já sám, neboť tak začína-
la většina uvedených jmen a  zvláště 
těch mladších. Bylo to v  roce 1974 
na Filozofi cké fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně (tehdy Jana Evangelisty 
Purkyně), kdy jsem si zvolil téma své 
diplomové práce s názvem Problémy 
estetické výchovy u  mravně naru-
šených jedinců. Vedl mě tehdy pan 
profesor Vladimír Jůva a  konzultan-
tem byl dr. Jiří Mezník, jenž v té době 
zastával funkci psychologa ve Věznici 
Kuřim a posléze se stal jejím ředite-
lem. Oběma jsem dodnes vděčný, 
že mě tak zdárně dovedli k úspěšné 
obhajobě a probudili ve mně zájem 
o vězeňství. A  také nemohu nevzpo-
menout paní JUDr. Martu Rábkovou, 
ve  fi nále své právnické kariéry 
expertku na Ústavním soudě v Brně, 
která mi ochotně poskytovala teore-
tické opory a  další studijní materiá-
ly, ve své době úzkoprofi lové, z nichž 

jsem mohl čerpat tehdy málo známé 
prameny. Vzápětí, ještě v  roce 1976, 
mně bylo umožněno složit malý sta-
vovský doktorát, když jsem ve  své 
rigorózní práci dále rozvíjel peniten-
ciaristiku. A po absolvování jednoleté 
základní vojenské služby (coby absol-
vent vojenské katedry) jsem začal 
vyučovat pedagogiku a penitenciární 
pedagogiku na Střední odborné škole 
Sboru nápravné výchovy v Brně, kde 
jsem se mohl dále teoreticky věnovat 
penitenciaristice.

Pokud byste měl laikovi vysvětlit, 
v čem je penitenciaristika důležitá...

Penitenciaristika jako nauka 
o  výkonu a  účinnosti trestu odně-
tí svobody je poměrně mladá věda, 
rozvíjející se teprve během 20. stole-
tí. Přestože v českých podmínkách se 
formovala v názorech a myšlenkách 
jednotlivých vězeňských expertů již 
po  první světové válce, ucelenější 
pohledy na ni se začaly tvořit tepr-
ve v 60. a 70. letech minulého století. 
Velkou zásluhu na  jejím vzniku jako 
autonomní odnože právních, psy-
chologických a  pedagogických věd 
mělo založení Penologického ústa-
vu v roce 1967 pod vedením docen-
ta Jiřího Čepeláka a  první vydání 
publikace profesora Oty Novotného 
O  trestu a  vězeňství v  tomtéž roce. 
Jedním z  dalších impulzů pro vznik 

České vězeňství 
se nemá za co stydět, 
v mnohém Evropu již předběhlo, 
říká docent Miloslav Jůzl

S oblastí českého vězeňství je profesně spjat velice těs-
ně – a to jak po stránce akademické, tak po té praktické. 
Doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D., stál u zrodu nejnovějšího studij-
ního programu UJAK s názvem Resocializační a penitenciární 
pedagogika. V nedávné době získal navíc za své dosavadní 
působení významné ocenění. To jsou víc než pádné důvody pro 
to, abychom čtenářům Univerzitních listů nabídli rozhovor.
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penitenciaristiky u  nás se také sta-
lo přijetí nového zákona o  výkonu 
trestu odnětí svobody č. 59/65 Sb. 
z roku 1965, na svou dobu a politic-
ké poměry velmi pokrokového.

Přestože 80. léta minulého sto-
letí jsou v  historii penitenciaristiky 
chápána jako období stagnace (1980 
byl zrušen Penologický ústav), v roce 
1985 a následně v  roce 1986 vznik-
la první ucelená díla Karla Nováka 
s  názvy Penitenciární pedagogika 
a  Základy penitenciární pedagogi-
ky. I když je v dnešní době, po téměř 
čtvrtstoletí, jeho dílo překonáno, 
nemůže se penitenciaristika v  prů-
běhu dvaceti pěti let něčím podob-
ným pochlubit. Až koncem 90. let 
minulého století se objevují prá-
ce Vratislavy Černíkové a  zejména 
v  prvním desetiletí 21. století vzni-
kají znamenitá penitenciární díla 
Jana Sochůrka, Jany Paukertové, 
Aleše Kýra (+ Jana Uhlíka), Lubomíra 
Bajcury a Jaroslava Hály, našich sou-
časných předních penitenciaristů. 

Současný náhled na  moderní 
penitenciární koncepce nás sezna-
muje jednak s teorií, jednak i s praxí 
vězeňství, v  níž význačnou roli hra-
je penitenciární pedagogika. Z  dal-
ších disciplín využívá penitenciaristika 
poznatků z  psychologie, sociologie, 
práva, kriminologie a  ostatních věd. 
Je součástí širší nauky – penologie, 
vědy o  ukládání, výkonu a  účinnos-
ti všech soudních trestů, tedy i  tres-
tu odnětí svobody a  alternativních 
trestů. Z  toho vyplývá, že penologie 
a penitenciaristika jsou obory multi-
disciplinární a  jejich problematika je 
velmi rozsáhlá. 

Ve  vašem životopise je evidentní 
úzké propojení s praxí – působil jste 
například ve  vazební věznici coby 
speciální pedagog. Co vám tato zku-
šenost přinesla naopak do té akade-
mické sféry?

I  tady platí, že osobní zkuše-
nost je v  životě člověka nezastupi-
telná. A  to se týká mého působení 
ve  Vazební věznici v  Brně v  letech 
1994–1995. Měl jsem možnost 
zblízka nahlédnout do  penitenciár-
ních střev. Poznal jsem, jak půso-
bí tzv. prizonizace nejen na  věz-
ně, ale i na  vězeňský personál, měl 
jsem možnost podílet se na, jak se 
tehdy říkalo, transformaci českého 

vězeňství spočívající především 
v  jeho humanizaci. Později jsem 
pochopil, jak důležité byly v  proce-
su transformace zahraniční kontak-
ty. Ale hlavně, mohl jsem si v  pra-
xi ověřit, jak v ní funguje její teorie, 
jíž jsem se doposud věnoval. A zjis-
til jsem, že z velké části funguje díky 
nezměrné práci specialistů, vychova-
telů a  dozorců, neboť české vězeň-
ství v  té době vyvažovalo technické 
nedostatky především vzdělaným 
lidským faktorem. Byl jsem za  tu 
praxi rád, neboť teorie bez praxe je 
jalová, ale praxe bez teorie je slepá.

Působil jste také jako vrchní ředi-
tel Generálního ředitelství VS ČR 
Praha – jak na toto období vzpomí-
náte, co pro vás bylo největším úko-
lem, co se vám podařilo?

Tak to je otázka přímo do  pra-
nice. Byla to má poslední funkce 
ve Vězeňské službě ČR. Pozapomnělo 
se však na  mé působení ve  funkci 
ředitele Institutu vzdělávání Vězeňské 
služby ve Stráži pod Ralskem, kterou 
jsem vykonával v  letech 1996–2006. 
Pak jsem uposlechl výzvy tehdejšího 
generálního ředitele Vězeňské služ-
by ČR, generálmajora PhDr.  Luďka 
Kuly, který mi svěřil jednak sekreta-
riát – kabinet generálního ředitele – 
a do gesce mně ještě „přifařil“ meto-
dické řízení vzdělávání jak vězeňského 
personálu, tak také vězňů. A  aby se 
mi nezkrátily žíly, přidal mi navrch ješ-
tě metodické řízení vězeňské duchov-
ní služby (vězeňské kaplany). 

Byla to nejnáročnější a  denně 
ostřelovaná pozice na  generálním 
ředitelství. Kromě toho, že jsem per-
manentně kryl záda generálnímu 
řediteli a  čelil anonymním dopisům, 
řešil jsem neustále i další hořkokyselá 
jablíčka, kterými se to na generálním 
ředitelství a  vůbec v  celé vězeňské 
službě jen hemžilo. Stal jsem se vlast-
ně jakýmsi katalyzátorem mezi gene-
rálním ředitelem, ostatními řediteli 
věznic a ministerstvem spravedlnosti. 
Často jsem se nedostal ani na oběd, 
a když konečně, tak ti, kteří měli oběd 
už spokojeně za sebou, se na mě ces-
tou obraceli se svými problémy, což 
mělo za  následek, že jsem se oto-
čil a bez jídla se vrátil zpět do úřadu. 
Tehdy jsem byl opravdu dost štíhlý. 
Dnes tomu všemu říkám „žil jsem 10 
let na zlatém severu“ nebo „dva roky 

prázdnin s generálem“. Žádné prázd-
niny to ovšem nebyly.

Jste autorem řady monografi í 
a učebních textů. Které z publikací 
si nejvíce ceníte?

Tady je odpověď stručná a  jed-
noduchá. Počítám k nim tyto mono-
grafi e: Sociálněpedagogická role 
církve v  penitenciární praxi (2011), 
Penitenciaristika jako věda žalář-
ní (2017) a K  tradicím české sociální 
pedagogiky (2018). Poslední dvě pub-
likace byly vydány již na UJAK v Praze.

Jaká je současná situace českého 
vězeňství? Jaké jsou největší výzvy?

Současnou situaci českého 
vězeňství lze hodnotit vysoce pozi-
tivně. Po  sabotáži vůči Vězeňské 
službě ČR v  roce 2014 došlo k  jeho 
všestranné stabilizaci, jejíž základy 
byly položeny právě v  onom krizo-
vém roce, kdy byl odvolán generál-
ní ředitel Petr Dohnal, ale právě díky 
postojům ředitelů věznic a  vazeb-
ních věznic se situace udržela bez 
mimořádných událostí, které se ode-
hrály pouze na politické úrovni. Ale 
ve  vězeňství nemají emoce a  poli-
tika své místo, nepatří tam, a proto 
i  já od ní abstrahuji. Situace, vztahy 
a úroveň se odvíjejí vždy od generál-
ního ředitele. 

je významný český penolog. S oblastí 
českého vězeňství je velmi těsně 
profesně spjat – působil například 
jako ředitel Institutu vzdělávání 
Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem 
nebo jako vrchní ředitel Generálního 
ředitelství VS ČR Praha. Stál u zrodu 
nejnovějšího studijního programu 
UJAK a je autorem řady odborných 
monografi í, článků a textů.

doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.,

ROZHOVOR
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A výzvy? Toť mlhavý pojem. České 
vězeňství se nemá za  co stydět, 
v mnohém Evropu již předběhlo, stá-
le je ale co vylepšovat. A  to se odví-
jí od  fi nancí. Archimedes řekl: Dejte 
mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu 
zeměkoulí (obrazně řečeno). Dejte mi 
200 miliard (stačí korun) a  já pohnu 
českým vězeňstvím až na první místo. 

Stál jste u zrodu nejnovějšího studij-
ního programu UJAK Resocializační 
a  penitenciární pedagogika – kde 
se zrodila idea tento obor přivést 
na svět? A co to obnášelo?

U  zrodu studijního programu 
jsem nebyl sám. Ještě jsem nepraco-
val na UJAK (i  když jsem s ní koketo-
val od  jejího vzniku) a už mě k  tomu 
pošťuchoval pan rektor. V  tom spat-
řuji roli rektorovu – diplomat, stra-
tég a  vizionář. U  mě tyto atribu-
ty pan rektor uplatnil plně, a  tak mi 
nezbylo než se dát do práce. Ale sám 
voják v  poli nic neznamená, na  tvor-
bě programu se podílela větší část 
Katedry speciální pedagogiky v  čele 
s  její vedoucí dr. Jarmilou Klugerovou. 
Osobně mi hodně pomohla i orientace 
v  Programu celoživotního vzdělávání 
zaměstnanců Vězeňské služby ČR, jenž 
byl kolektivně zpracován na  Institutu 
vzdělávání Vězeňské služby ČR v letech 
2002–2004 pod mým vedením. 

Na  UJAK relativně často probíhají 
konference s  tematikou vězeňství, 
přičemž se zpravidla jedná o  akce 
mezinárodní. Jak je na  tom české 
vězeňství v  porovnání se zbytkem 
světa? Má nějaká specifi ka?

To máte pravdu, za mého půso-
bení na UJAK od  roku 2016 proběh-
ly již dvě takové konference s atrak-
tivní tematikou, v  zahraničí zatím 
neřešenou. V  tom spočívají specifi ka 
těchto konferencí, která „přitáhnou“ 
odborníky domácí i z blízkého zahra-
ničí. Výstupem jsou sborníky příspěv-
ků účastníků konference. Pokud vím, 
jednou za  čas se konají Všepolské 
penitenciární kongresy, sám jsem 
se jedenkrát zúčastnil. Mimo UJAK 
pořádá konference také Akademie 
Vězeňské služby ČR pod názvem 
Penologické dny, již založil dr.  Jan 
Sochůrek. Jistě se konference najdou 
i jinde v Evropě, tam jsem se v posled-
ní době, jsa zaneprázdněn, nedostal. 

Do  budoucnosti spatřuji rozšíření 
mezinárodních vztahů ve  spolupráci 
s Akademií Vězeňské služby ČR, kte-
rá má v tomto směru velké možnosti 
stvrzené smlouvami a memorandy se 
zahraničními partnery.

Máte za  sebou také řadu zahra-
ničních stáží – jak je na  tom české 
vězeňství z hlediska odborné přípra-
vy pracovníků a, řekněme, z té „aka-
demické“ stránky?

Zahraniční stáže jsou vždy ku 
prospěchu věci. Díky nim jsem se 
v  minulosti seznámil se vzdělá-
vacími systémy (myšleno přípra-
va a  výcvik personálu) v  Kanadě, 
Německu, Polsku, na  Slovensku, 
v Anglii a ve Francii a také v Norsku či 
Holandsku a  jinde. V  té době (v  roz-
mezí let 1996–2006) jsme se ješ-
tě mnohému učili, ale zároveň jsme 
začali zpracovávat program celoživot-
ního vzdělávání všech zaměstnan-
ců vězeňské služby, což byly na svou 
dobu progresivní přístupy a  v  pod-
statě se uplatňují dodnes. Zároveň 
jsem si na počátku roku 2000 vyhlé-
dl mladého, schopného a  přitom 
skromného mládence a  pomalu jej 
připravoval do  budoucna na  funk-
ci ředitele. Tento záměr se nako-
nec naplnil a dnes plk.  Ing. František 
Vlach, IGIP, MBA, vede Akademii 
Vězeňské služby ČR již po  tři roky. 
Mám z  toho velkou radost, neboť 
po  určité stagnaci se odborná pří-
prava vězeňského personálu rozjela 
naplno, oživil se program celoživot-
ního vzdělávání a  rozpohybovaly se 
opět zahraniční vztahy a  spoluprá-
ce. Při nich současný ředitel zjišťuje, 
že jsme v přípravě personálu mnohé 
vyspělé země přeskočili a doslova se 
tlačíme na přední místo v pomyslné 
ligové vzdělávací tabulce. Takže jsme 
na tom relativně velmi dobře, ale stá-
le je co zlepšovat, abychom neusnu-
li na  vavřínech. A  co hlavně, ředi-
tel Vlach kolem sebe šíří příznivou 
pedagogickou atmosféru. To říkám 
s plnou odpovědností. 

V akademické sféře a coby pedagog 
působíte velice dlouho – jak se pro-
měňují studenti?

Ano, v  akademické sféře půso-
bím opravdu již dlouho. Za  tu dobu 
jsem odchoval stovky, ba tisíce 

studentů. Ve své podstatě jsou stu-
denti stále stejní, nicméně nám 
někdy, zvláště v  prezenčním stu-
diu, dávají najevo jistý nezájem. To 
pak pedagog musí napřít všech-
ny síly, aby zaujal a  udržel kontakt 
se třídou. Studenti jsou dnes hod-
ně kritičtí a radikální, někdy naopak 
apatičtí a ke studiu vlažní. Nicméně 
správný pedagog se cítí vždy nejlépe 
ve  třídě na přednášce, kdy je uplat-
něn pedagogický princip radostnos-
ti, kdy učitel je naplněn radostí, že se 
mu přednáška povedla, sdělil vědo-
mosti a zaujal, a studenti mají radost 
z  toho, že se dověděli něco nového 
a neměli pocit zmarněného času.

V květnu loňského roku jste byl teh-
dejším ministrem spravedlnosti uve-
den Zvláštní cenou ministra sprave-
dlnosti do tzv. Síně slávy a v listopadu 
vám byla udělena Pamětní čestná 
medaile generálním ředitelem VS 
ČR genmjr. PhDr. Petrem Dohnalem 
u  příležitosti 25. výročí vzniku 
Vězeňské služby ČR. Co pro vás tato 
ocenění znamenají?

No, to sem snad ani nepatří. 
Těchto ocenění si nesmírně vážím, 
i  když mám pocit, že patří někomu 
jinému. Ale stalo se a  je to pro mě 
velké mravní zadostiučinění, že se mi 
bude z penitenciárního světa odchá-
zet s dobrou náladou, že se mi podaři-
lo vykonat něco, co může být k užitku.

Troufnete si odhadnout, kam se 
bude vývoj vězeňství dále ubírat?

Netroufnu. Mohu jenom 
Vězeňské službě ČR přát klid pro 
práci bez mimořádných událostí, 
schopné manažery v čele s generál-
ním ředitelem a  oddané vzdělané 
zaměstnance. A  také bych vězeň-
ské službě přál uměřené minist-
ry spravedlnosti, kteří se nebudou 
chtít na vězeňské službě předvádět, 
aniž by její problematice rozumě-
li. Od  toho mají generálního ředite-
le, který by jednou mohl být zároveň 
náměstkem ministra spravedlnos-
ti pro vězeňství. A na  závěr – přece 
jen – jednou možná budou takové 
věznice bez účasti lidského faktoru, 
kde střežení i  zacházení bude zcela 
v „rukách“ robotů, elektroniky, počí-
tačů a já nevím, čeho ještě. 

redakce
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S  novým školním rokem se opět na  participujících 
základních školách rozběhl projekt Rozvoj občanských 
kompetencí v  oblasti bezpečnosti a  ochrany obyvatel-
stva u  žáků ze socioekonomicky znevýhodněného pro-
středí. Nositelem projektu a  koordinátorem přípra-
vy a realizace všech aktivit je UJAK, která pro tento svůj 
záměr získala podporu z operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání.

V září se rozběhl již druhý školní rok, kdy děti ve škol-
ní družině spolu se svými vychovatelkami realizují tzv. 
projektové týdny. Ty jsou věnovány jednotlivým připra-
veným tématům, jimiž jsou například: Zásady správné 
cesty do školy; Kdy, kam a  jak správně nahlásit mimo-
řádnou událost; Zásady při opuštění bytu; Zásady správ-
ného chování ve  vlaku a na  železnici; Ztráta orientace 
v přírodě; Záchranáři a uniformy; Lékaři a  zdravotníci; 
Požár, jak mu předcházet, jeho příčiny a následky aj.

Školy obdržely novou, doplněnou metodiku výuky 
a řadu velmi účelných a kvalitních názorných pomůcek, 
které využívají při výuce. Například získaly řadu zdra-
votnického materiálu včetně funkčního modelu pro tré-
nování umělého dýchání a  sadu na  simulaci zranění. 
Nakoupeny byly také pomůcky z  oblasti ekologického 
zaměření. Zajímavou a efektivní pomůckou, která malé 
děti zaujala, je tzv. Domeček rizik. S  jeho pomocí se učí 
bezpečnému chování v domácím prostředí.

Vychovatelky školních družin se zúčastnily dvou vzdě-
lávacích kurzů, akreditovaných MŠMT, které pro ně byly 
v rámci kurzu zajištěny. Zdravotnický kurz Základní nor-
ma zdravotnických znalostí pro pedagogy se uskutečnil 
na konci srpna. Kurz Kočičí zahrada, věnovaný metodice 
při rozvoji sociálních dovedností dětí v  rámci zdravého 
životního stylu a prevence rizikového chování, se usku-
tečnil v květnu a listopadu 2018. Účastnice kurzů vyjádři-
ly velkou spokojenost a přesvědčení, že získané znalosti 
i dovednosti velmi dobře využijí při práci s dětmi.

Výzkumný tým vypracoval v pořadí již třetí výzkum-
nou zprávu. V  té byla zpracována a vyhodnocena data 
pořízená z  jednotlivých projektových týdnů. Současně 
byla také agenturou STEMMARK provedena analýza 
kvalitativních změn, ke  kterým došlo při srovnání prv-
ní a druhé vlny kvantitativního hodnocení znalostí dětí 

ve  sledovaných oblastech. Potěšující bylo zjištění, že 
prakticky ve všech sledovaných problematikách se obje-
vil výrazný posun ve  znalostech dětí. Například zna-
lost tísňových linek stoupla u sledovaných dětí o 20 %. 
Nalezenou injekční stříkačku by 20 % dětí nahlásilo 
dospělému nebo rodičům a celá polovina dětí by raději 
zavolala na linku Policie ČR (v minulém roce jen pětina). 
Podobný pozitivní trend je sledován ve všech otázkách 
a zároveň se ukázalo, že děti více baví na otázky s touto 
problematikou odpovídat a mnohem lépe jim rozumějí, 
než tomu bylo v předchozím roce.

Aktivita jednotlivých zapojených škol, vychovate-
lek ve  školních družinách, zájem dětí a  jejich výbor-
né výsledky dávají tušit, že projekt je úspěšný a  jeho 
výsledky budou moci být podkladem pro širší uplatnění 
navržené metodiky ve vzdělávací činnosti na 1. stupni 
základních škol. 

Helena Zlámalová

Projekt 
Kompetence 
dětí v oblasti 
bezpečnosti 
úspěšně pokračuje

Projekt Rozvoj občanský ch kompetencí v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky 
znevý hodněného prostředí, registrační č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/1
6_012/0000610, je spolufi nancován z EU z Operačního progra-
mu Vý zkum, vý voj a vzdělávání a bude realizován
v období 1. března 2017 – 30. června 2019.

Projekt
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ROZHOVOR

Vystudoval jste pedagogickou fakul-
tu v  Plzni, živil jste se někdy jako 
pedagog?

Já jsem se živil jako pedagog 
jen sedm týdnů na  povinné pra-
xi a  musím říct, že to bylo krás-
ných sedm týdnů, protože jsem učil 
v  malotřídce a  v  té bylo všechno 
jinak, než má být. Tam jsme nemě-
li žádné schůze ani žádné nástěn-
ky a  byl tam pan ředitel Hvězda, 
a když jsem ho poprvé viděl, tak se 
mě zeptal: „Už jsi snídal?“ A  já jsem 
odpověděl, že ano, což nebyla prav-
da, a  on mi nalil velkého panáka 
a  pak mě představil dětem ve  tří-
dě. Po panáku jsem okamžitě usnul 
a probudil se do úplného ticha a on 
mi s úsměvem sdělil, že zadal dětem 
písemnou práci, aby mě nerušily. Byl 
to strašně hodný pán, který mi řekl, 
že od  zítřka budu tedy učit, na  což 
jsem mu odpověděl, že učit neumím, 
že se musím nejdříve podívat, jak 
se to dělá. Ale on na  to, že na  tom 
nic není, že se mu zítra rojí včely 

a příroda má přednost. Byl to jeden 
z nejhodnějších a nejlepších lidí, jaké 
jsem kdy poznal. 

Kolik jste měl tenkrát žáků? 
Bylo tam kolem 25 žáků a  byli 

strašně hodní a  milí a  byl to velký 
rozdíl proti městu, protože venkov je 
daleko příjemnější a lidštější.

Vy v současné době učíte na Univerzitě 
Jana Amose Komenského Praha, co 
všechno tam přednášíte? 

Již několik let se soustřeďuji 
na  rétoriku, což je předmět, který se 
téměř nikde neučí. To ale naprosto 
nedává smysl, protože už od nějaké 
druhé třetí třídy základní školy by se 
s uměním mluvit, uměním přesvědčit, 
že dělám nějakou práci a že ji dělám 
dobře, uměním prezentovat se mělo 
začít již od malých kluků a  holčiček, 
kteří by měli vědět, že když někam 
přijdou, mají pozdravit, a  to tak, 
aby je bylo dobře slyšet, dívat se při 
pozdravu do očí, měli by umět nejen 

poděkovat, ale také si o něco říct, měli 
by vědět, jak se chovat k nadřízeným 
a  k  podřízeným… A  tohle všechno 
by se měli naučit již v mládí, protože 
rétorika úzce souvisí i s etikou a este-
tikou. Učit je tohle všechno na univer-
zitě je už trochu pozdě. 

Jsou i tací, kteří to již umějí?  
Ale ano, ale je překvapivé, že 

téměř 80 % vysokoškolsky vzdě-
laných lidí nedá dohromady větu. 
Neumějí přesvědčivě přečíst text tak, 
aby byl srozumitelný ostatním lidem, 
a neumějí téměř vůbec číst nahlas. 
Takže tohle je pole stále neorané, 
i když já jsem toho zoral už dost.

Vy jste od pedagogiky přešel k herec-
tví, pracoval jste jako moderátor. 
Vaším prvním počinem v České tele-
vizi byl pořad pro děti Magion, mode-
roval jste soutěžní pořad Tutovka, 
v Plzni jste založil Divadlo Pod lam-
pou, hrál jste v  Divadle Františka 
Ringa Čecha, Pavla Trávníčka 

Nikdo si dnes nemůže dovolit luxus 

vystačit jen s tím, 
co se naučil ve škole,
říká pedagog, moderátor a herec Petr Jančařík 

Od učitelské profese přešel 
k herectví a moderování. 
Petr Jančařík v rozhovoru 
pro Univerzitní listy popisuje 
své zážitky s učením v malo-
třídce, z divadelních jevišť 
a také vysvětluje, proč by se 
rétorika měla vyučovat už 
na základních školách.
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nebo ve  Směšném divadle Luďka 
Soboty, moderoval jste řadu pořadů 
v  Českém rozhlase. V  televizi Relax 
jste uváděl pořad Švihák lázeňský, 
zahrál jste si i ve fi lmu Bastardi a teď 
spolu sedíme v Divadle U Hasičů, kde 
hrajete v komedii Kšanda…

Tady hraji pouze z  blahovůle 
našeho principála Jaroslava Sypala, 
který hru napsal i zrežíroval a pocho-
pil, že já jsem pro něho ten pra-
vý. Teprve on objevil mé neskonalé 
herecké nadání. Divákům se před-
stavení zřejmě líbí, protože jsme 
odehráli již 105 repríz. Hraji zde spo-
lečně s Martinem Maxou, Michaelou 
Kuklovou a dalšími herci. 

Zhlédla jsem celé představení 
a diváci se hodně smáli. Myslíte si, 
že je v  dnešní době snadné dělat 
zábavu? 

Požadavky na  zábavu se 
v  každém desetiletí mění a  není 
pravda, že by se zábava nevyvíjela, 
vždycky jsou vlny, kdy má jistý druh 
humoru přednost. Ten nádherný 
a  půvabný humor Járy Cimrmana 
už samozřejmě není pro mladou 
generaci tak nosný, vznikají stand-
-upy, Komici s. r. o., přichází k nám 
americká tvrdá škola humoru, kde 
bývá často i  hodně vulgarismů, ale 
někdy tam prostě patří – což by si 
u Cimrmanů, které mám hrozně rád, 
nikdy nedovolili. Prostě vkus se mění 
a s tím se mění i pohled na humor. 
Humor má zkrátka tolik šuplíčků, že 
se dá vždy nějaký vytáhnout. 

Dnes se často říká, že to, co není 
vidět, jako by nebylo. Vadí vám sou-
časná bulvarizace?

Bulvár mi nevadí a  ať si všich-
ni herci uvědomí, že bez bulváru by 
je nikdy nikdo neznal. Když se o vás 
nepíše a nejste vidět, tak je to špatné, 
i  když existuje pár úžasných herců, 
kteří nic takového nepotřebují. Jinak 
je to hra, každý chce, aby byl vidět. Ale 
dnes se to už tak smývá, že nevíme, 
co je vlastně bulvár a co není. To pros-
tě patří k věci. Samozřejmě když o vás 
napíší čistou nepravdu se záměrem 
škodit, tak je to velmi nepříjemné, ale 
soudit se je naprostý nesmysl. 

V  České televizi jste natočil pořad 
13. komnata a  sám jste přistoupil 

na  uvedení pro vás možná nepří-
jemných vzpomínek. Jak se na  to 
díváte s odstupem?

Jestli to někomu, kdo má podob-
né trable jako já, pomůže, tak proč 
to neudělat. Podle mě je léčivé, když 
někdo prožívá krizi, kterou si sám 
nepřivodil, a svěří se s tím. Jednak se 
vám trochu uleví, a pak pokud člo-
věk vidí, že je na  tom někdo druhý 
podobně a dokáže se s  tím poprat, 
řekne si, že to přece zvládne taky. 
Myslím si, že je normální, svěří-li se 
člověk občas s tím, že mu není zrov-
na nejlépe. Když se něco opravdu 
zlého přihodí, pak je to těžké nejen 
pro okolí, ale hlavně pro toho, kdo 
se s tím musí sám srovnat. 

Pokud byste si mohl vybrat, co je 
vám z  vašich současných aktivit 
nejbližší? 

Člověku je vždy dobře tam, kde 
dostane příležitost. Zahrál bych si 
rád i  v  televizním seriálu, protože 
takové ty řeči, že vás to zaškatulku-
je, nejsou tak zcela pravda a  říka-
jí to většinou jen ti, kteří v seriálech 
nehrají. Jakmile v něm začnete hrát, 
začnete ho i velebit. 

Vraťme se ještě ke školství. Není lidí 
s  vysokoškolským vzděláním dnes 
příliš? 

V podstatě by mělo být správné, 
aby lidé měli alespoň středoškolské 
vzdělání, ale faktem je, že dříve měli 
střední školu ti, kteří na  to oprav-
du měli. Já si pamatuji, že když jsme 
vycházeli devátou třídu, tak pokud 
měl někdo na  vysvědčení trojku, 
na  střední školu se nehlásil, pro-
tože věděl, že ho nevezmou. Během 
těch devíti let se ukázalo, zda jste, 
nebo nejste studijní typ, a  pokud 
jste nebyl, mohl jste jít na  učební 
obor s maturitou, dostal jste výuč-
ní list a dělal jste to, co vás baví. Ten 
systém jsme dnes opustili a  teď se 
k  němu snažíme zase horko těžko 
dobrat a už je skoro pozdě. Na vyso-
kou školu přicházejí naprosto nepři-
pravení a  málo vzdělaní studenti, 
mezi kterými je tak deset až dva-
cet procent těch, kteří na  to oprav-
du mají, čtou, vyhledávají si sami 
informace, a ne pouze z  internetu, 
dokážou je třídit a rozlišovat a také 

uplatnit. Sami touží po  vzdělání 
a nechtějí pouze papouškovat.   

Člověk by se měl vzdělávat celý 
život. Vzděláváte se? 

Člověk je v  životě často líný, ale 
nikdo si nemůžeme dovolit ten luxus, 
že vystačíme s  tím, co jsme se nau-
čili ve škole. To už dnes není možné. 
Takže je třeba se učit celý život.

Myslíte si, že jednou skončíte jako 
„zasloužilý“ pan učitel? Že se ke své 
původní profesi vrátíte? 

To už asi ne, ale na  jednotřídku 
nezapomenu nikdy. 

Máte pro život nějaké motto?
Nemám, ale vážím si celý život 

vlastností, jako jsou vlídnost, 
schopnost kompromisu, slušnost, 
nadhled, noblesa. Destrukce začí-
ná u  nepoužívaných slov a  špatné-
ho verbálního projevu, a proto učím 
rétoriku. A mám radost, když na  to 
studenti občas i slyší… 

Soňa Štroblová 

vystudoval pedagogickou fakultu 
v Plzni, v současné době hraje 
v Divadle Jaroslava Sypala ve dvou 
komediích – Kšanda a Zítra to 
roztočíme, Jaroušku. Moderuje pořady 
v Českém rozhlase, v Divadle Pluto 
hraje v muzikálu Slaměný klobouk 
aneb Helenka je ráda, na jevišti je 
ho možné vidět i v komediálních 
muzikálech Noc na Karlštejně 
a Postřižiny. Na Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha učí rétoriku. 

Petr Jančařík 

ROZHOVOR
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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Celoživotní vzdělávání na  vysokých 
školách bývá někdy považováno 
za  jakýsi přívažek standardního vyso-
koškolského vzdělávání. Neprávem. 
Není to žádná „nouzovka“, naopak při-
náší hodnoty pro vysokou školu i pro 
studující. Jak uvádí zákon o vysokých 
školách: „V  rámci své vzdělávací čin-
nosti může vysoká škola poskytovat 
bezplatně nebo za  úplatu programy 
celoživotního vzdělávání orientované 
na výkon povolání nebo zájmově.“

UJAK získala za  dobu své exis-
tence na  základě akreditace poskyt-
nuté MŠMT v  souladu s  vyhláškou 
317/2005 celou řadu oprávnění k roz-
víjení programů celoživotního vzdělá-
vání. Zaměřujeme se na obory souvi-
sející s naším působením jako vysoké 
školy, což zaručuje bohaté zkušenosti 
a kvalitu mimo jiné i vzhledem k vyu-
čujícím, kteří jsou zpravidla zkušený-
mi vysokoškolskými učiteli.

UVEĎME TEDY PŘÍKLADY 
AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ 
NA UJAK: 
Existuje celá řada vysokoškoláků, kte-
ří absolvovali odbornou vysokou ško-
lu zaměřenou technicky, ekonomic-
ky, případně jiným směrem a  chtějí 
působit ve  svém oboru na  některé 
odborné škole. Přitom je o ně zájem 
na  středních průmyslových školách, 
středních ekonomických školách, 
v  učilištích atd. Oni sice na  jakou-
si výjimku na  těchto školách působit 
mohou, ale jako pedagogicky nekva-
lifi kovaní, a  tudíž s podstatně nižším 
platem, což není zrovna motivační. 
UJAK se již dvacet let snaží těmto uči-
telům pomoci. 

To je jen jeden příklad celoživotní-
ho vzdělávání na UJAK, známého čas-
to pod původním názvem doplňkové 
pedagogické studium, které je dnes 
v  souladu s  předpisy MŠMT odbor-
ně označováno jako „studium v oblas-
ti pedagogických věd pro učitele odbor-
ných předmětů, praktického vyučování 
a  odborného výcviku“. Toto studium 
označujeme jako kvalifi kační a absol-
vovaly ho na UJAK již stovky zájemců, 
kteří jsou úspěšní v praxi.

Mezi kvalifi kační studia dále 
patří studium speciální pedagogi-
ky, zajišťující plnou kvalifi kaci k uči-
telské a vychovatelské práci na  tzv. 
školách pro mládež vyžadující 
zvláštní péči. Absolvují ho přede-
vším stávající standardní učitelé, 
které osud či  zájem zavály na uve-
dený typ škol, případně do výchov-
ných zařízení. I  těchto absolventů 
byly na UJAK již stovky.

UJAK má v  nabídce i  další kvali-
fi kační studia, která jsou zpravidla 
otevírána podle aktuálních potřeb 
studujících: Doplňující didaktické stu-
dium anglického jazyka, Studium pro 
asistenta pedagoga (toto studium 
má značnou perspektivu vzhledem 
ke stoupajícímu počtu relativně málo 
pedagogicky vzdělaných učitelských 
asistentů na školách). Dále naše uni-
verzita nabízí vyloženě speciální kur-
zy Koordinátor mediální výchovy nebo 
Arteterapie – umělecká kreativní tera-
pie. Jejich absolventi – obvykle již 
vystudovaní učitelé – se velmi dobře 
uplatňují na  školách, které se orien-
tují daným směrem.

Celoživotní vzdělávání na  UJAK 
má také velkou tradici v oblasti cizích 
jazyků. Jejich výuce (angličtina, něm-
čina, francouzština, španělština, ruš-
tina) jsme se věnovali intenzivně 
od  roku 1990, takže můžeme hovo-
řit o  tisícovkách absolventů, kteří se 
jazyk nejen naučili, ale získali i prestiž-
ní evropské certifi káty. Dlouhodobě 
systematicky připravujeme zájemce 
například k mezinárodním jazykovým 
zkouškám telc (The European Language 
Certifi cate) coby licenční partner telc 
Gmbh. a  to v  angličtině, němčině 
a  francouzštině. Výhodou jistě je, že 
tyto zkoušky se konají u nás v Praze 
a  jsou zahrnuty do  Seznamu stan-
dardizovaných jazykových zkoušek 
MŠMT uznávaných jako jazyková kva-
lifi kace pracovníků centrálních úřadů. 

Zájem stoupá i  o  jazykové Kurzy 
češtiny pro cizince, které využívají 
mimo jiné i uchazeči o  české občan-
ství, a  o  tzv. Doprovodný kurz češti-
ny pro zahraniční studenty nebo Letní 
jazykový kurz češtiny pro cizince.

Určitou třešničkou na  dortu celo-
životního vzdělávání je program MBA 
Řízení lidských zdrojů a  Evropská unie 
akreditovaný FIBAA (Foundation for 
International Business Administration 
Accreditation), což je mezinárod-
ní organizace se sídlem v německém 
Bonnu, jejímž posláním je prosazovat 
kvalitní přístup ke  vzdělávání a  vědě 
a  její garance našeho studijního pro-
gramu je zárukou vysoké kvality stu-
dia a  prestiže uděleného certifi ká-
tu v  mezinárodním kontextu. Vysoce 
kvalifi kovaní odborníci zde přednášejí 

aktuální témata, jako jsou právní sys-
témy zemí EU, její hospodářská geo-
grafi e a  integrace, strategický marke-
ting, řízení lidských zdrojů, zabývají se 
mikro- i  makroekonomickými analý-
zami evropského hospodářství a prá-
ce s  lidmi, mezinárodními hospodář-
skými vztahy atd. Absolventům MBA 
na UJAK lze některé části studia uznat 
i v případě dalšího studia v rámci akre-
ditovaných vysokoškolských progra-
mů. To platí – s  garancí vysokoškol-
ského zákona – samozřejmě i pro další 
programy akreditovaného celoživotní-
ho vzdělávání: „Úspěšným absolven-
tům celoživotního vzdělávání v  rámci 
akreditovaných studijních programů, 
pokud se stanou studenty podle toho-
to zákona (§ 48 až 50), může vyso-
ká škola uznat kredity, které získali 
v  programu celoživotního vzdělávání, 
až do  výše 60 % kreditů potřebných 
k  řádnému ukončení studia.“ (Zákon 
111/98 Sb., v aktuálním znění.) 

doc. PhDr. Karel Kohout, CSc.

Současnost i budoucnost 
programů celoživotního vzdělávání na UJAK

18



PŘÍBĚHY ABSOLVENTŮ

Od  roku 2017 probíhá na naší uni-
verzitě realizace evropského pro-
jektu Zvyšování kvality vzděláva-
cích, tvůrčích a  s  nimi souvisejících 
činností na UJAK Praha. Jednu z klí-
čových součástí projektu tvoří akti-
vita K  4.1 – Uplatnitelnost absol-
ventů UJAK Praha na  trhu práce. 
Hlavními cíli této aktivity je prove-
dení komplexní analýzy aktuální si-
tuace v uplatňování absolventů UJAK 
Praha na  trhu práce a vytvoření va-
riantních scénářů pro dlouhodobou 
spolupráci s absolventy. Nezbytnou 
součástí této činnosti je zajištění vzá-
jemných kontaktů, setkávání, burzy 
pracovních míst atd., ale také využi-
tí existujících podmínek pro distri-
buci aktuálních informací, propagač-
ních materiálů, artefaktů apod. Tedy 
vytvoření funkčního systému komu-
nikace s  absolventy UJAK. Za  tímto 
účelem byl vyhotoven adresář absol-
ventů ochotných ke spolupráci, jenž 
je otevřený a průběžně doplňovaný. 
V rámci realizace mediálního progra-
mu bylo ve  spolupráci s  PR odbor-
níky vytvořeno vlastní logo, webové 
stránky projektu a  sociální skupina 
pro absolventy UJAK na Facebooku. 

Významnou formou komunika-
ce je přímý kontakt. Tuto úlohu plní 
setkání s absolventy. Klíčovým téma-
tem diskuse na dosud provedených 
setkáních se stala problematika 
uplatnitelnosti absolventů v  praxi, 
ale i  jejich vztahu k mateřské vyso-
ké škole. Na základě toho realizační 
tým vyzval absolventy, aby posílali 
své příběhy a  zkušenosti s uplatně-
ním po  dokončení vysokoškolské-
ho studia. Nabízíme vám tedy jeden 
z  nich, který nám zaslal absolvent 
UJAK Mgr. Lukáš Gibiec.

Je to již pár let, co jsem úspěš-
ně složil státní závěrečnou zkoušku 
na UJAK. Uplynula delší doba od časů, 

kdy jsem vypracovával nejrůznější 
seminární práce, chystal se na zkouš-
ky a o víkendech v rámci kombinova-
ného studia chodil do  školy. Přesto 
mi to přijde jako dnes.

Od  samého začátku, kdy jsem 
na  školu nastoupil, jsem si říkal, že 
nebudu čekat na  to, co mi škola dá, 
ale budu se soustředit na  to, co si 
můžu ze studia odnést, co můžu 
využít v praxi… Nikdy jsem nebyl pou-
hým pasivním přijímačem informa-
cí. Rád se totiž zajímám o nové věci 
a nebojím se zeptat. Měl jsem štěstí 
na  skvělé přednášející. Mnozí z nich 
pracovali v  oboru, který vyučova-
li – tím byly jejich přednášky daleko 
zajímavější. Měli bohaté zkušenos-
ti z  praxe, což je obrovská výhoda. 
Pamatuji si, že nás v prvním semes-
tru asi nejvíc zaujala psychologie. 
Doslova jsme hltali každou přednáš-
ku. Stejně tak mě bavila politologie.

Když jsem se hlásil na UJAK, pra-
coval jsem ve  zpravodajství. Práce 
redaktora či reportéra mě bavila. Při 
psaní článku nebo natáčení repor-
táže vždy píšete příběh, který musí 
diváka či čtenáře zaujmout a  ten 
si z  něj musí odnést něco nového. 
Mnohdy bylo natáčení dost adre-
nalinové. Vzpomínám si například 
na reportáž o otužilcích, kdy jsem se 
den před Vánocemi společně s nimi 
vrhnul do  mrazivé Vltavy, abych 
na vlastní „husí kůži“ vyzkoušel, jaké 
to je. Neskutečný zážitek. V  jednu 

chvíli úplně zapomenete na  všech-
ny starosti spojené s termínem ode-
vzdání reportáže atd. V  tu chvíli vás 
zajímá jediné: chcete se co nejrych-
leji dostat na  břeh a  neumrznout. 
Práce v médiích je tvrdá, konkuren-
ce je veliká a v komerčních médiích 
je téměř vše orientováno na  zisk. 
Máte malou sledovanost? Letíte… 
Na druhou stranu je velice rozmani-
tá a zajímavá. 

Během studia jsem dostal mož-
nost přejít na  druhý břeh a  zkusit 
si práci v  oblasti PR a  marketingu. 
Měl jsem sice obavy, v  marketingu 
jsem byl nováček. Díky UJAK jsem 
však rychle získal potřebné informa-
ce, které jsem v  praxi mohl zúročit. 
Práce v  marketingu mě velice baví. 
Mou první zastávkou bylo zdravot-
nictví, konkrétně Krajská nemocni-
ce Liberec. Marketingem ve zdravot-
nictví se zabývám i dnes. S kolegy se 
však věnujeme i jiným klientům z nej-
různějších oborů atd. Mám totiž rád 
výzvy a poznávání všeho nového.

Možná se vám tento článek 
může zdát jako z pera nějakou uni-
verzitního „píáristy“, který se vydává 
za  absolventa školy. Věřte mi však, 
že si nemůžu na  školu stěžovat. 
Nikdy jsem totiž nečekal, až mi něja-
ká informace sama spadne do  klí-
na. Vysoká je o  aktivním přístupu. 
Aspoň si to myslím. Díky ní jsem zís-
kal nové přátele a nasbíral řadu kon-
taktů, ze kterých čerpám dodnes. 
Studium na  vysoké škole by mělo 
být jakýmsi vodítkem pro studenty, 
kde čerpat informace a jak se připra-
vit na budoucí kariéru. 

Každé období v  životě začíná 
i  končí. Vysokoškolský život proto 
prožijte na  maximum. Vzdělávejte 
se, poznávejte nové lidi, ale také se 
bavte. I  to k  tomu patří. Držím vám 
palce! 

Za realizační tým text zpracovala
PhDr. Alena Svobodová, CSc.

Příběhy absolventů: 

vysoká škola 
je  o aktivním 
přístupu

Projekt Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a  s  nimi souvisejících činnos-
tí na UJAK, registrační č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_01 5/0002235, je spolufi nanco-
ván z EU z Operačního programu Vý zkum, vý voj a vzdělávání a bude realizován 
v období 1. 6. 2017 – 31. 12. 2020.
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rozhovor

Na  UJAK jste absolvovala v  oboru 
Sociální a masová komunikace. Co 
vám studium přineslo? 

Ještě před univerzitou jsem měla 
vystudovánu konzervatoř a  střed-
ní školu, takže jsem byla student-
ka v  pokročilém věku a  měla jsem 
za  sebou i  praxi. Proto jsem chtě-
la vystudovat školu, která by mi 
pomohla v  praxi, ne pouze v  teo-
rii. Kromě teoretických znalostí mě 
tak soukromá škola propojila přímo 
s praxí, přednášela tam řada uzná-
vaných mediálních kapacit, škola má 
i vlastní rozhlasové a televizní studio.  

Jste dcerou legendární televiz-
ní hlasatelky Marty Skarlandtové 
a váš strýc Milan Hein je ředitelem 
Divadla Ungelt. Měla jste díky tomu 
na škole nějaké výhody? 

Žádné výhody jsem rozhodně 
nepociťovala a  nikdo z  mého roč-
níku je neměl. Školu jsem vystudo-
vala jako řádný a  poctivý student. 
Studium jsem neabsolvovala jen 
kvůli magisterskému titulu. Dnešní 
konkurenční doba si prostě určitou 
formu vzdělání žádá. 

V  současné době jste ředitelkou 
nadačního fondu Perfect Clinic 
for Seniors ve  společnosti Perfect 
Clinic. Co je vaší pracovní náplní?

Tato práce je tak trochu mimo 
můj vystudovaný obor. Je to malý 
nadační fond, který zřídila klinika 
plastické chirurgie, a  jeho záměrem 
je pomoci seniorům nikoli v  oblas-
ti plastické nebo estetické chirur-
gie, ale z výtěžku operací je fi nančně 
podpořit tak, aby měli lepší kvalitu 
života. Mojí prací je vytipovat příjem-
ce, vést smluvní agendu a domluvit 
fi nanční podporu přímo na míru. 

Pracujete a pracovala jste ještě před 
studiem na  UJAK jako public rela-
tion manager v Divadle Ungelt. Co 
patří k  vašim pracovním úkolům 
tam? 

Divadlo Ungelt je moje srdeč-
ní záležitost. Nastoupila jsem tam 
ještě před studiem na University of 
International and Public Relations 
Prague a mám na starosti klasickou 
komunikaci směrem k  veřejnosti. 
Zejména prostřednictvím herců, kte-
ří v divadle hrají. 

Dávám přednost 

soukromým 
školám, 
kde se rozvíjí 
přirozené nadání, 
říká absolventka UJAK 
Linda Skarlandtová 

Média a divadlo má v rodině, není tedy divu, že si tuto 
oblast vybrala pro své životní směřování. Proč pro sebe i své 
děti upřednostnila soukromé školy? A podle čeho si vybírá 
projekty, jimž se chce věnovat? Nejen o tom jsem si povídala 
s Lindou Skarlandtovou.
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Aby toho všeho nebylo dost, pracuje-
te i jako koordinátor public rela tions 
a  osvěty ve  společnosti Národní 
ústav pro autismus – NAUTIS...

V  posledních letech jsem si řek-
la, že chci dělat na projektech, které 
dávají smysl. Divadlo hřeje a pomáhá 
duši, nadační fond pomáhá důstoj-
nějšímu stáří a  teď čerstvě pracu-
ji v Národním ústavu pro autismus, 
kde pomáháme nejen lidem s autis-
mem, ale i  jejich rodinám, aby jejich 
už tak složitý život byl o něco snazší. 
Autismus je náročná porucha, která 
zasahuje celou rodinu, proto posky-
tujeme komplexní služby.

Máte dvě děti, dnes dvanáctile-
tou dceru Lauru a osmiletého syna 
Thea. Jak to všechno zvládáte? 

Jsem na ně sama, tak je to nároč-
nější, ale díky podpoře rodiny to zvlá-
dám. Maminka Marta Skarlandtová 
ještě pracuje, překládá z  angličtiny 
pro Divadlo Ungelt, strýc Milan Hein, 
ředitel divadla, toho má sám hodně, 
ale jako rodina držíme pohromadě. 
Svým dětem se snažím poskytnout 
kvalitní vzdělání – dcera Laura navště-
vuje soukromou školu, chce být jed-
nou fotografka a  je výtvarně nadaná, 
Theo hraje díky svému otci, který je 
hokejista, hokej, ale nechce být pro-
fesionál, chce být momentálně you-
tuber, což se, doufám, ještě změní. 

Mají vaše děti ve  škole mediální 
výchovu? 

Nemají ji jako samostatný před-
mět, ale Laura ji má jako součást blo-
ku „Svět“. Tam mají témata vzájem-
ně propojená do souvislostí tak, aby 
se děti učily nejen teorii, ale poznaly 

i praxi. Refl ektují tak veškeré aktuál-
ní dění, což se projevilo třeba při pre-
zidentských volbách, na  workshopy 
chodí do  školy zajímavé osobnos-
ti. Pokud bych měla srovnat státní 
a  soukromé školy, dávám přednost 
těm soukromým, kde se děti nebifl u-
jí, ale rozvíjejí své přirozené nadání. 

Jak se díváte na sociální sítě? 
Svým dětem je ještě zakazu-

ji, i  když dcera velmi naléhá se zří-
zením Instagramu, čemuž se zatím 
bráním, ale vím, že k současné gra-
motnosti jsou sociální sítě nutné. 
Musí však pochopit i  jejich negativ-
ní stránky, možnosti zneužití a osob-
ního ohrožení. A to dvanáctileté dítě 
pochopit nedokáže. Já sama sociální 
sítě používám ke své práci, ale záro-
veň vím, že jde o virtuální svět, který 
je třeba fi ltrovat. 

Odsuzujete bulvár? 
Vím, že může škodit a být nebez-

pečný, ale v současné době je záro-
veň i velmi žádaný. Je to nejrychlej-
ší cesta k  získání publicity a  šíření 
informací mezi velké množství čte-
nářů. Za  mého působení v  Divadle 
Ungelt se nestalo, že by byla v bulvá-
ru propírána kauza, která by divadlo 
poškodila. Bulvár je potřeba vnímat 
jako hráče a  já s  ním komunikuji. 
Nemám k  němu svrchovaný vztah, 
snažím se s ním domluvit. 

Je něco, čeho se vám od  života 
nedostává? 

Já jsem velmi spokojená, hle-
dám a  nacházím štěstí ve  všem. 
Život vnímám tak, že všechno, co při-
jde, má svůj význam. I  to negativní. 
Všechno je cesta, která nás něčemu 
učí. Bloudění je důležitější než cíl. 
Vše přijímám s pokorou a přemýšlím 
o tom, co mi to mělo dát. 

Co pro vás znamenají peníze? 
Moc peněz mění lidi k  horšímu. 

Otupí, neradují se z maličkostí. Peněz 
je potřeba mít tolik, aby měl člověk 
kde bydlet, za  co jíst a  žít standard-
ní život při plnění všech životních 
potřeb, ale tím efekt peněz končí. Já 
sama jsem si vyzkoušela žít v prostře-
dí, kde je peněz hodně, ale po čtyřech 
letech jsem z toho utekla, nebylo mi 
v takovém světě dobře. 

Znáte se? 
Ano, ve  svých letech už dob-

ře, myslím. Ale pořád nepřestávám 
sama se sebou pracovat, to je neko-
nečná práce!

Je něco, čeho se v životě bojíte? 
Strach, který neovlivníme, je 

strach o  své bližní, o  jejich zdraví. 
Ale jsem fatalista. Nevěřím na náho-
dy, věřím v  energie a  vesmír. Ani 
lidé nevstupují do  našeho živo-
ta náhodou, od  každého se máme 
něco naučit. Je tomu tak i  v  part-
nerských vztazích. Zastávám názor, 
že každý vztah má určitou expiraci, 
časem někdy přestává být funkční, 
víc bere, než dává – a setrvat v něm 
pak nemá cenu. Škoda je, že díky 
emancipaci dnes bereme chlapům 
jejich role a oni se cítí být ztracení. 
Pleteme se do  jejich historických 
funkcí a  to není dobře, podepisu-
je se to na  vztazích. Svému synovi 
neustále zdůrazňuji, že žena nemá 
běhat po  domě s  vrtačkou nebo 
vyměňovat kolo od auta. 

Máte nějaké životní motto? 
V  životě se řídím tím, že chci žít 

tak, abych opravdu žila a  nebyla 
to pouhá existence. A  k  tomu pat-
ří i fakt, že cesta k věcem, které chci 
a po kterých toužím, nemusí být jed-
noduchá. Jsem však odhodlaná mno-
hé obětovat a  být odvážná, abych 
ke svému cíli došla. Jen mám občas 
problém s trpělivostí. Ale někdy věci 
prostě rychle nejdou, protože všech-
no má svůj čas. 

Soňa Štroblová

je absolventkou oboru SMK na UJAK 
a University of International and 
Public Relations Prague. Působí jako 
ředitelka nadačního fondu Perfect 
Clinic for Seniors ve společnosti 
Perfect Clinic, pracuje také jako 
public relations manager v Divadle 
Ungelt a koordinátorka PR 
a osvěty v Národním ústavu pro 
autismus – NAUTIS.

Mgr. Linda Skarlandtová

rozhovor
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Projekt

V  předloňském roce probíhal 
na  středních školách a  gymnáziích 
ve  Středočeském a  Ústeckém kraji 
pro cílovou skupinu mládeže ve věku 
16 až 18 let pilotní dopravněbez-
pečnostní projekt „Dožij se dvaceti“ 
Nadačního fondu Kolečko a  partne-
rů. Byl fi nancován z Norských fondů 
pod národní koordinací Ministerstva 

zdravotnictví ČR. „Projekt se zaměřo-
val na osvětu veřejnosti v oblasti pre-
vence rizikového chování v silničním 
provozu, a  tedy i  prevence doprav-
ních nehod. Zdůrazňoval však také 
připravenost zásahu v  případě vzni-
ku vážné dopravní nehody se zraně-
ním a  ohrožením života posádky,“ 
vysvětluje Mgr. Jana Neusarová, PhD., 

supervizorka projektu z  Univerzity 
Jana Amose Komenského Praha.

Na projektu se podíleli mezi spo-
lupracujícími partnery členové stát-
ních, neziskových i  fi remních organi-
zací a univerzit, například Policie ČR, 
členové týmů posttraumatické péče 
Hasičského záchranného sboru ČR, 
pracovníci Výzkumu dopravní bezpeč-
nosti ŠKODA AUTO, a. s., pracovníci 
Ústředního automotoklubu (ÚAMK), 
zdravotníci Royal Rangers, členo-
vé Českého sdružení obětí doprav-
ních nehod a  další. Po  vyhodnoce-
ní byl projekt doporučen metodology 
k zavedení do systému středního škol-
ství v oblasti prevence rizikového cho-
vání v silničním provozu. 

NEJOHROŽENĚJŠÍ 
JSOU DĚTI, MLADISTVÍ 
A SENIOŘI
„Samotné období adolescence je 
ve  vyspělých zemích chápáno jako 
nejrizikovější životní období – není 
tedy příliš divu, že děti školního 
věku a  mladiství patří spolu se se-
niory mezi nejohroženější účastní-
ky silničního provozu. Evropskou 
nadnárodní snahou je proto také 
prosadit koncepci Vision zero, kte-
rá nepřipouští jediný vyhaslý život 
na  silnicích. Z  hlediska občanského 
vzdělávání se tak jedná o  stále ak-
tuální téma v rámci pedagogického, 
ale také andragogického zásahu,“ 
vysvětluje doktorka Neusarová.

Ze zmiňovaných důvodů se pilotní 
projekt „Dožij se dvaceti“ Nadačního 
fondu Kolečko a partnerů zaměřoval 
právě na  rizikovou skupinu mladých 
uchazečů o  řidičský průkaz ve věko-
vé kategorii nejčastěji 17 až 18 let 
nebo držitelů řidičského oprávnění 
či na  jejich možné spolujezdce z  řad 
dospívajících, příp. na další účastníky 
silničního provozu (například chod-
ce či cyklisty). Dalším cílem bylo pod-
pořit odvahu mladých lidí zasáhnout 
v případě již vzniklé dopravní nehody.

Projekt je rozdělen na  interaktivní 
teoretickou a praktickou část. Součástí 
teoretické části je kromě přednášky 
s diskusí o bezpečném chování v pro-
vozu také rozhovor s  viníkem vážné 
dopravní nehody. Součástí praktic-
ké části jsou již zmiňovaná modelová 
situace, diskuse s  policisty o  odbou-
rávání alkoholu a  drog z  organismu, 

Dožij se 
dvaceti! 
UJAK se připojila k osvětovému projektu 

Na následky dopravních úrazů umírá celosvětově každý rok 
1,2 milionu lidí, přičemž 40 % všech obětí nehod představu-
jí podle informací Státního zdravotního ústavu mladí lidé 
do 25 let. Jedním z faktorů, který má na tuto smutnou statisti-
ku vliv, je kromě řidičské nezkušenosti mladých lidí také osob-
nostní profi l adolescentů, který je charakteristický rizikovostí 
v chování. Studenti andragogiky na UJAK se připojili k projektu, 
který má za cíl zlepšit prevenci v této oblasti.
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Projekt

včetně zkoušky brýlí simulujících alko-
hol a  různé typy drog, a  nově také 
ukázka správného poutání s odborní-
ky z  Výzkumu dopravní bezpečnosti 
ŠKODA AUTO, a. s. 

STUDENTI JSOU TVŮRČÍ, 
PROJEKT SI JE ZÍSKAL
Novým partnerem projektu se sta-
la UJAK, jejíž studenti andragogiky 
se na  projektu podílejí coby lekto-
ři. „Studentům andragogiky na UJAK 
jsme v průběhu jara 2018 rozdali prv-
ní odborný článek o projektu ze spe-
cializovaného hasičského časopisu 
112 a vyzvali zájemce k účasti na pro-
jektu v  rámci povinné odborné pra-
xe – buď v roli lektorů teoretické části 
projektu, nebo koordinátorů praktic-
ké části projektu s  žádostí o  zaslání 
CV s motivačním dopisem,“ popisuje 
výběrové řízení doktorka Neusarová. 
Komise složená z odborného garan-
ta andragogiky Milana Demjanenka, 
hlavní koordinátorky projektu Lindy 
Jandové z Nadačního fondu Kolečko 
a vedoucí Centra praxí a supervizor-
ky projektu „Dožij se dvaceti“ Jany 
Neusarové vybrala 3 studenty.

A  jak se spolupráce se studen-
ty UJAK osvědčila? „Studenti and-
ragogiky jsou obecně velmi tvůr-
čí. Pod supervizí ostatních partnerů 
vytvořili vzdělávací materiály – lepo-
rela do  peněženky se shrnutím 
zásad a  úderných hesel prvních 
občanských pomocí. Založili také 
facebookový profi l, který studen-
tům středních škol umožňuje dal-
ší komunikaci se členy týmu ‚Dožij 
se dvaceti‘ i  do  budoucna. Kromě 
toho, že se sžívají v páru v  teoretic-
ké části projektu jako lektoři (pracují 
ve dvojicích), tak se postupně sžíva-
jí i s tématem bezpečnosti. Výborně 
se osvědčili jako koordinátoři prak-
tické části, kde všichni partneři se 
zaujetím sledovali týmový soulad 
jejich práce,“ pochvaluje si doktorka 
Neusarová. Také studenti UJAK, kte-
ří se do projektu zapojili, jej hodno-
tí pozitivně. Projekt jim změnil dosa-
vadní návyky při řízení a s tématem 
se natolik ztotožnili, že v něm budou 
i nadále pokračovat – plánují návště-
vu dalších škol a  jsou plni nápadů, 
jak projekt rozvíjet dál.

A jaké jsou ohlasy ze strany účast-
níků – středoškoláků? Ti na projektu 

oceňují, že slyší mladé lektory, kteří 
jsou jim věkově blíž, zajímá je, proč 
se do  takového projektu zapojili, co 
je k  tomu vedlo. Tradiční částí, kte-
rá studenty středních škol zasáhne, 
je rozhovor s viníkem nehody, jehož 
zaviněním zemřeli při nehodě dva 
lidé. Z praktické části nejvíce oslovu-
je modelová situace dopravní neho-
dy, při níž musí skupina studentů 
zasáhnout jako parta, která je účast-
na dopravní nehody v  roli svědků. 
Vyprošťují zasažené z vozidel, posky-
tují první občanskou pomoc, včetně 
péče o  zasažené. Letošní atraktivní 
součástí byla pro studenty i simula-
ce vlivu psychotropních látek a alko-
holu prostřednictvím speciálních 
simulačních brýlí.

ZÁJEM ŠKOL TRVÁ, 
PŘIPRAVUJE SE PLOŠNÉ 
ROZŠÍŘENÍ PROJEKTU

Projekt byl nominován na  nej-
lepší dopravněbezpečnostní projekt 
Evropské charty bezpečnosti silniční-
ho provozu v roce 2018. Organizátoři 
to vnímají jako závazek k  dalšímu 
zlepšování projektu a přihlížejí k sou-
časným evropským trendům v pořá-
dání vzdělávacích a osvětových akti-
vit. Projet získal v  červnu roku 2018 

fi nanční podporu společnosti ŠKODA 
AUTO, a. s., a  pokračoval ve  střed-
ních školách Královéhradeckého kra-
je, konkrétně v Trutnově a Jičíně. Díky 
zájmu dalších škol projekt dále pokra-
čuje také ve Vlašimi a v Neratovicích, 
kde bude tým „Dožij se dvaceti“ školit 
a  trénovat všechny studenty třetích 
ročníků středních škol.

Realizátoři budou usilovat o začle-
nění projektu do  systému středního 
školství v  oblasti systematické pre-
vence rizikového chování v dopravě, 
vzhledem k tomu, že plošná dopravní 
výchova ve  středním školství dosud 
v ČR chybí. Ve spolupráci s Národním 
institutem pro další vzdělávání pro-
to plánují vzdělávání středoškolských 
učitelů pro plošné využití projek-
tu ve  středních školách všech krajů 
České republiky. 

redakce
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rozhovor

Proč jste si, Ondřeji, vybral právě 
speciální pedagogiku? 

Již od  15 let jsem pracoval jako 
pedagog volného času v  Teplicích, 
kde jsem i  vyrůstal a  vedl mnoho 
kroužků. Jednou mě napadlo udělat 
nějaké seance a pořady pro seniory, 
což se mi povedlo a ohromně mě to 
bavilo. Najednou mi bylo 18 let a  já 
jsem hledal cestu dál. Pedagogika 
volného času nebyla téměř nikde 
akreditovaná, a  navíc tam bylo 
potřeba, abych uměl hrát na hudeb-
ní nástroj a praktikoval nějaký sport, 
a protože jsem antisportovní člověk, 
uznal jsem, že by to pro mě neby-
lo. A tak jsem našel v katalogu vyso-
kých škol obor Speciální pedagogi-
ka na UJAK, a  i když jsem přihlášku 
podal později, na UJAK mě přijali. 

Teď jste již ve třetím ročníku, budete 
končit bakalářské studium a v  jeho 
rámci vykonáváte praxi v klubu pro 
seniory v  domově s  pečovatelskou 
službou…

Ano, už od prvního ročníku. V  té 
době mě jedna vyučující, doktorka 
Karkošová, oslovila, zda bych nechtěl 
jít na  univerzitní praxi do  klubu se-
niorů v DPS v  Praze 3. Praxe spočí-
vala v přípravě kulturně-vzdělávacího 
programu pro seniory a mě to zača-
lo strašně bavit. Hned po  ukonče-
ní tříměsíční praxe mě oslovila tam-
ní sociální pracovnice Daniela Dolejší, 
zda bych pro ně nechtěl pracovat jako 
pedagog volného času a připravovat 
pro seniory programy i během letních 

prázdnin. Přijal jsem to s  nadšením 
a  bylo to fajn. O  rok později mi již 
paní ředitelka Miroslava Oubrechtová 
nabídla, abych  nastoupil jako asistent 
vedoucí sociální pracovnice, který 
by dělal individuální plánování a  jiné 
potřebné věci. Nabídku jsem přijal, 
protože jsem víceméně kancelářský 
typ a chytlo mě to. Pracuji tam již přes 
půl roku a je to zároveň mé hobby. 

Co konkrétně je náplní vaší práce?
Já tam dělám dvě věci, jednak tu 

kancelářskou a pak připravuji kultur-
ně-vzdělávací program pro seniory. 
Jelikož sám mám rád retro hudbu – 
miluji například Josefa Zímu nebo 
Marcelu Holanovou –, senioři napří-
klad poznávají zpěváky podle růz-
ných ukázek a ohromně je to baví. 

A  zvete tam také na besedy různé 
osobnosti? 

To také, zhruba tak jednou za dva 
až tři měsíce přivedu nějakého hos-
ta, například hudebníka Jana Žižku 
s manželkou – on vyprávěl o spolu-
práci s Karlem Gottem nebo o zaklá-
dání Pražského výběru a  manžel-
ka Olivie Žižková zpívala. Teď jsem 

pozval farářku Petru Šáchovou, což 
bylo vyvrcholení projektové praxe, 
a pro seniory jsme připravili vánoč-
ní besedu. Klienty domova to velmi 
zaujalo, protože duchovní hodnoty 
k Vánocům bezpochyby patří a Petra 
si s nimi povídala i o tom, že Vánoce 
nejsou vždy jen svátky radosti, ale 
pro mnohé to mohou být i  svátky 
smutku – a  to je hodně povzbudilo, 
protože pro ně to není až tak zcela 
priorita. Někteří nemají rodinu nebo 
za nimi nikdo na návštěvu nechodí. 

Také studujete teologii… 
Byla to první škola, na  kterou 

jsem se hlásil, ale je to distanční 
studium, takže tam nejsou žádné 
přednášky, semestry nebo akade-
mické roky, dokonce ani žádné ter-
míny, takže ačkoli jsem tam studen-
tem, tak jsem se k tomu zatím ještě 
pořádně nedostal. 

Jste studijní typ, nebo vás víc zajímá 
společenský život? 

To je těžké, ke své práci jsem se 
dostal díky studiu, máme předmě-
ty, které mě baví, například etopedii, 
výchovné poradenství aj., ale záleží 

Senioři jsou 
vděčné 
publikum, 
můžete se s nimi bavit o všem
Ondřej Syrový studuje třetí ročník bakalářského oboru 
Speciální pedagogika. Už během studia se našel v práci se 
seniory a univerzitní praxe vyústila v pracovní nabídku. Jako 
příznačné pro dnešní dobu vnímá to, že lidé nemají na nic 
čas. Možná právě proto klienti domova s pečovatelskou 
službou tolik oceňují jeho lidský a osobní přístup.
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na  tom, kdo to vyučuje. Důležitý je 
způsob výuky a také způsob zakonče-
ní. Domnívám se, že závěrečné hod-
nocení předmětu by nemělo záviset 
na  výsledku zkoušky, ale celé práce 
a aktivity studenta během semestru.

Domníváte se, že existuje rozdíl 
mezi veřejnou a soukromou školou? 

Určitě, na  veřejných školách 
se ke  studentům přistupuje jako 
k  mase lidí, způsobem „tady máte 
testy, tady to vyplňte“ a půlka lidí se 
vyhodí. Například u  medicínských 
oborů se musejí studenti snažit, aby 
byli v plejádě 25 nejlepších. Na sou-
kromé škole funguje individuální 
přístup, zvlášť na  UJAK. Kdykoli se 
můžu na cokoli zeptat, pokud mám 
nějaký problém, mohu se obrátit 
na vedoucího katedry a na hodinách 
diskutujeme o  problémech. Je to 
založeno na  interaktivní bázi, nese-
díme ve  velké aule, kde si předná-
šející cosi odvykládá a  jde pryč. To 
samé je při bakalářské práci, kdy se 
na  veřejné škole vidíte s  vedoucím 
třeba jen třikrát, on zadá téma, zkon-
troluje a vyhodnotí. Na UJAK se schá-
zím s  vedoucí práce, tj. doktorkou 
Karkošovou, každý týden a  vždy mi 
pomůže, doporučí literaturu, zkont-
roluje obsah. Což je ideální. 

Proč si myslíte, že mají některé sou-
kromé školy tak špatnou pověst?

Lidé si myslí, že soukromé ško-
ly jsou pouze továrnou na diplomy. 
Ale mě teď čeká zkouškové období 
a zkoušky nedostávám určitě zadar-
mo. Stalo se mi, že jsem některé 
z nich i opakoval. Nejraději mám úst-
ní zkoušku, při testové metodě totiž 
student nemůže sdělit vše. Navíc vás 
to vůbec nepřipraví na  státní závě-
rečnou zkoušku, která je v  ústní 

formě. Při testech jen kroužkujete 
správnou odpověď. 

Vy studujete speciální pedagogiku, 
chtěl byste někdy učit?   

Nechtěl. Minulý rok mi jeden vyu-
čující a  zároveň ředitel logopedické 
školy nabídl, zda bych nechtěl u něj 
na  půl roku pracovat jako speciál-
ní pedagog, a musím přiznat, že to 
byla úžasná a  zajímavá zkušenost, 
ale práce s  dětmi mě tolik nebaví. 
Dávám přednost seniorům, kteří jsou 
vděčné publikum a můžete se s nimi 
bavit o všem, kdežto děti moc vděč-
né nejsou. Co mě baví, je vést různé 
kroužky, čtenářský, fi lmový, kulturní, 
ale učit ne. 

Je ještě něco, proč vás baví hlavně 
práce se seniory? 

Práce se seniory je pro mě urči-
tá seberealizace. Například v  létě 
na zahradě DPS v Praze 3 jsem zor-
ganizoval garden party s  balonky, 
lampiony, grilovali jsme, hrála tam 
hudba, tančilo se a  paní ředitelka 
nás podpořila. A to mě baví.   

Chtěl byste po  ukončení UJAK 
ve studiu pokračovat? 

Rád bych, ale dal bych před-
nost zase soukromé škole. Baví 
mě etopedie, obor o  lidech s poru-
chou chování, psychopatologie 
a  také samozřejmě již zmiňovaní 
senioři a  sociální práce. Navštívil 
jsem i  vězeňské zařízení, kde jsem 
si mohl vyzkoušet i  učit. Je to sice 
trochu depresivní, ale takřka nic 
se vám tam nemůže stát, pro-
tože jsou všude kolem vás strážní. 
Zajímavá jsou také témata s  růz-
ným sociálněpatologickým zaměře-
ním. Třeba lidé s mentální anorexií 

nebo ženy, které mají zkušenosti 
s  domácím násilím. Snažil jsem se 
například propojit svoji zápočto-
vou práci s praxí a udělal jsem roz-
hovory s  bývalou zpěvačkou Evou 
Hurychovou a  Zdeňkem Macurou, 
kteří se domácím násilím zabývají. 

Tím, co děláte, tak trochu nahlížíte 
i do novinářské profese…

Ano, píši pro dva magazíny, jeden 
z nich je studentský a druhý umělec-
ký – a tomu se věnuji již od svých pat-
nácti let. Novinařina byla jedním z obo-
rů, který jsem chtěl studovat, nicméně 
speciální pedagogika vyhrála a  redak-
torskou práci dělám spíše pro zábavu. 

Soňa Štroblová

je student třetího ročníku oboru 
Speciální pedagogika na Univerzitě 
Jana Amose Komenského Praha, 
pedagog volného času a asistent 
vedoucího sociálního pracovníka 
pečovatelské služby v Praze 3, šéfre-
daktor magazínů DISUK.cz a ARTSTAR 
VIP. Seniorům se věnuje i ve své baka-
lářské práci s názvem Analýza kva-
lity života seniorů žijících v domech 
s pečovatelskou službou v Praze.

Ondřej Syrový
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úvaha

Nebojte se, neřeknu to. Jen si dovo-
lím trochu o  tom popřemýšlet. 
Navzdory všeříkajícímu titulu této 
úvahy se nebudu věnovat osudu 
veškerenstva ani celého lidstva a už 
vůbec ne politice. Jako ostatně vždy 
na stránkách těchto listů se zaměřím 
na  vysoké školství. Osud vysokého 
školství má však přece jen s osudem 
veškerenstva něco společného, totiž 
entropii.

Jeden ze základních fyzikálních 
zákonů, II. termodynamický zákon 
nebo též zákon růstu entropie, říká 
toto: každý uzavřený systém (tj. sys-
tém, u  něhož nedochází k  výmě-
ně energie s  okolím) směřuje buď 
ke  stagnaci, anebo k  vyšší neuspo-
řádanosti, dezorganizovanosti, roz-
padu. Techničtěji řečeno, entropie 
v  uzavřených systémech nemůže 
nikdy klesat.

Nositel Nobelovy ceny za  che-
mii Ilja Prigogine přišel s  následují-
cí myšlenkou. Jsou některé otevřené
systémy (tj. systémy, u nichž dochá-
zí k  výměně energie s okolím), kte-
rým když je dodávána energie zven-
čí, směřují k  vyšší organizovanosti. 
Když je však dodávané energie příliš, 
systém opět směřuje k rozpadu.

Vztáhněme předchozí teoretické 
úvahy na konkrétní systém – vysoké 
školství. Pak by mělo platit, že buď 

je vysoké školství uzavřený systém, 
a  potom směřuje ke  stagnaci nebo 
k  rozpadu. Anebo je vysoké škol-
ství otevřený systém. Pak je-li mu 
dodáváno správné množství ener-
gie, směřuje k  vyšší organizovanos-
ti a uspořádanosti. A  je-li mu dodá-
váno příliš mnoho energie, směřuje 
opět k rozpadu.

Z toho můžeme usuzovat neměli 
bychom z vysokého školství vytvářet 
uzavřený systém, jinak bude stagno-
vat nebo degradovat. Jakkoli je zřej-
mé, že vysoké školství je z podstaty 
otevřený systém, nezapomínejme, 
že jde o systém regulovaný státními 
zásahy, které by neměly vést k  jeho 
uzavírání. 

Je-li tedy vysoké školství otevřený
systém, je třeba mu dodávat správ-
né množství energie, aby směřoval 
k vyšší míře organizovanosti a uspo-
řádanosti. Pak vznikají tři otázky. 
První otázka: chceme, aby vyso-
ké školství směřovalo k  vyšší míře 
uspořádanosti či organizovanosti? 
Druhá otázka: jakou formu má mít 
ta dodávaná energie? A třetí otázka: 
jaké je to správné množství dodáva-
né energie? 

Odpověď na první otázku je jed-
nodušší. Asi chceme, aby systém 
vysokého školství směřoval k  vyšší 
míře uspořádanosti, protože takové 

systémy jsou stabilnější. A  stabilní 
vysokoškolský systém je zřejmě lepší 
než systém nestabilní.  

Odpověď na druhou otázku mož-
ná ještě nikdo pořádně nezvažoval. 
Můžeme se však ptát nepřímo – kte-
ré ze známých či běžně praktikova-
ných zásahů do  vysokoškolského 
sytému lze považovat za  „dodávání 
energie“ systému? Nebo jinak a  jed-
nodušeji: které z  takových zásahů 
snižují anebo obráceně zvyšují en-
tropii, tj. neuspořádanost či dezor-
ganizovanost systému? 

Následující systémové prvky 
či zásahy jsou podle mého názo-
ru příklady těch, které zvyšují en-
tropii systému. Za prvé je to nucení 
všech složek (tj. škol) systému, aby 
plnily sekundární výzkumnou roli 
na  úkor jejich primární vzdělávací 
role. Za druhé je to nucení ke zvyšo-
vání „kvality“ všech složek systému, 
přičemž se však „kvalitou“ rozumí 
úroveň vstupů (formální personál-
ní a  technické podmínky fungová-
ní škol), nikoli úroveň výstupů (kva-
lita absolventů škol). A za  třetí je to 
masivní veřejné fi nancování jednoho 
segmentu systému (veřejných a stát-
ních vysokých škol) za  současného 
odčerpávání peněz z jiného segmen-
tu systému (soukromých vysokých 
škol) formou daní a  umělým ome-
zováním počtu studentů v  tomto 
segmentu.

Odpověď na třetí otázku ve svět-
le předchozích úvah o otázce druhé 
mě napadá pouze jedna: množství 
energie (například ve  formě peněz, 
lidského kapitálu a systémové regu-
lace) do systému dodávané by mělo 
pouze mírně převyšovat množství 
energie ze systému odváděné 
(například ve  formě daní a  vzděla-
ných absolventů) a systém by neměl 
být destabilizován tím, že jeho různé 
segmenty jsou zcela různě energe-
ticky „vyživovány“.

A  kam to tedy všechno směřu-
je? Když budeme schopni zodpo-
vědně a kvalifi kovaně najít odpově-
di na ony tři výše položené otázky, 
budeme to vědět. Zcela jiná úloha 
pak ovšem spočívá v tom, zda jsme 
schopni a  ochotni s  takto odha-
leným fundamentálním trendem 
něco dělat. 

Petr Kolář

Kam tovšechno 
směřuje
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Evropská veřejná správa
kolektiv autorů
Čtenář získá orientaci v oblasti evropského správního práva, pochopí vliv nadnárodních orga-
nizací na  formování veřejné správy v Evropě, stejně tak si uvědomí rozdíly ve výkonu veřej-
né správy v  jednotlivých evropských státech. Pozornost je věnována aspektům evropského 
správního práva jako výchozího práva v oblasti veřejné správy, problematice státní služby 
a postavení zaměstnanců ve veřejné správě, dále územní samosprávě a správnímu soudnictví, 
a to vždy z hlediska nadnárodního i vnitrostátního, s upozorněním na specifi ka ve vybraných 
evropských státech. Autoři využili při zpracování textu bohatý pramenný materiál vycházející 
z anglicky a česky psané provenience.

Srovnání vzdělávacích systémů vybraných evropských zemí
Odborná publikace PaedDr. L. Zormanové, Ph.D., se zabývá srovnáním vzdělávacích sys-
témů ve vybraných evropských zemích. Cílovými čtenáři jsou studenti různých oborů spo-
lečenských věd, především pedagogických fakult, ale i učitelé z praxe, ředitelé MŠ, ZŠ, SŠ, 
akademičtí pracovníci a další odborníci. Z pohledu tématu je publikace velmi přínosná, 
neboť systematicky srovnává současné vzdělávací systémy v rámci Evropské unie v širším 
komparativním záběru.

Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus
Odborná publikace doc.  Ing.  Štefana Danicse, Ph.D., a  PhDr.  Ladislavy Tejchmanové, 
CSc., přibližuje uvedené pojmy, které se užívají v teorii a praktické politice. Tyto pojmy jsou 
vymezeny v rámci různých společenskovědních oborů a  jsou naznačeny jejich vzájemné 
vazby, aby mohly sloužit jako teoreticko-metodologický základ. 

Druhá část publikace se zaměřuje na  populistické a  krajně pravicové politické strany 
ve vybraných státech Evropské unie, neboť představují vážnou aktuální výzvu pro všech-
ny unijní státy. 
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Penitenciaristika jako věda žalářní
Odborná publikace doc. PhDr. Miloslava Jůzla, Ph.D., se věnuje vzniku a vývoji výkonu trestu 
odnětí svobody i trestů alternativních. Autor zde koncipuje základy této vědy v jejím moderním 
a multidisciplinárním pojetí. Hledá a defi nuje sémantické významy pojmů v oblasti penologic-
ké a penitenciární problematiky. V penologické literatuře tak představuje ucelený penitenciár-
něpedagogický text. 
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