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I. HLAVNÍ ČÁST 
 

1. ÚVOD 
 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. vznikla původně jako Vysoká škola Jana 
Amose Komenského, s.r.o. v roce 2001 na základě státního souhlasu a akreditace prvního stu-
dijního programu a oboru. V roce 2006 se po akreditaci doktorského studijního programu stala 
vysokou školou univerzitního typu a byla přejmenována na Univerzitu Jana Amose Komen-
ského Praha s.r.o. 

Ve vysokoškolském studiu a výzkumu se UJAK orientuje na humanitní a společenské vědy 
s převahou vědních oborů: speciální pedagogika, vzdělávání dospělých a andragogika, sociální 
a mediální komunikace, scénická a mediální studia, ekonomie a management (evropská hospo-
dářskosprávní studia, právo v podnikání) a bezpečnostní studia. Z hlediska zařazení studijních 
programů do oblastí vzdělávání, které byly ustaveny novelou zákona o vysokých školách z roku 
2016, spadaly studijní programy UJAK do následujících oblastí vzdělávání: Neučitelská peda-
gogika, Ekonomické obory, Bezpečnostní obory, Mediální a komunikační studia, Právo, Poli-
tické vědy. 

Studium na UJAK je horizontálně i vertikálně prostupné, UJAK podporuje přenositelnost 
kreditů z kurzů CŽV, z jiných vysokých škol a vyšších odborných škol do univerzitního studia. 
Studium na UJAK je plně přizpůsobeno potřebám všech studentů jak v prezenční formě studia 
(především velkorysé a stále se rozvíjející prostorové, materiální a technické zajištění studia 
v sídle školy v Praze zahrnující mimo jiné i unikátní komplex profesionálního audio-vizuálního 
studia), tak studentům v kombinované formě (studijní opory, technologické prostředky, uzpů-
sobení času prezenční výuky apod.). UJAK dbá o zpřístupnění vysokoškolského studia i pro 
uchazeče a studenty se zdravotním postižením. 

 V roce 2019 měla UJAK akreditovány 3 nové studijní programy (v prezenční i kom-
binované formě) v rámci systému akreditací novelizovaného zákonem č. 137/2016 Sb. 
Dále UJAK uskutečňovala 8 dobíhajících bakalářských studijních programů se studij-
ními obory, 1 dobíhající magisterský studijní program a 1 dobíhající doktorský studijní 
program (uvedeno bez rozlišení formy studia, vše akreditováno do 31. 12. 2024).   
 K těmto akreditovaným studijním programům/oborům UJAK současně uskutečňo-
vala mezinárodně akreditovaný program Master of Business Administration (MBA) se 
zaměřením na řízení lidských zdrojů a Evropskou unii. Celkový počet akreditovaných 
programů a dalších kurzů celoživotního vzdělávání UJAK v roce 2019 činil 12. Vysoká 
škola dlouhodobě nabízí možnost studovat prezenčně i v kombinované formě. K 31. 12. 
2019 na UJAK studovalo 1646 studentů. 
 UJAK je historicky první soukromou univerzitou v České republice. Nabízí ucelený sys-
tém univerzitního vzdělávání, založený na vzájemně prostupných studijních programech baka-
lářských, magisterských a doktorských. UJAK takto nabízí možnost získání univerzitních titulů 
(Bc., Mgr., Ing., Ph.D.) a profesního titulu MBA. 
 Pro UJAK je charakteristické též rozsáhlé působení v oblasti celoživotního vzdělávání, 
kvalifikačních a rekvalifikačních kursů, jazykových kursů včetně exkluzivního oprávnění udě-
lovat mezinárodně uznávané jazykové eurocertifikáty telc. V kursech celoživotního vzdělávání 
lze získat studijní kredity započitatelné ve vysokoškolských studijních programech UJAK.  
 UJAK je členkou nejvýznamnějších národních i mezinárodních univerzitních asociací  
a grémií: rektor UJAK je od založení školy stálým členem a emeritním místopředsedou České 
konference rektorů, UJAK má zastoupení v Předsednictvu Rady vysokých škol a od roku 2007 
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do konce roku 2019, kdy členství ukončila na vlastní žádost, byla individuálním asociovaným 
členem Evropské univerzitní asociace (EUA).  
 V oblasti výzkumu a vývoje UJAK pokrývá celý výzkumně-inovační řetězec v oblasti hu-
manitních a společenských věd. Má zkušenosti s projekty v oblasti základního výzkumu (např. 
GAČR nebo mezinárodní spolupráce v rámci projektů slovenských agentur VEGA a KEGA), 
aplikovaného výzkumu (např. Národní program výzkumu, Program bezpečnostního výzkumu 
MV ČR, výzkum pro místní samosprávu či státní zakázky v oblasti strategického a koncepčního 
rozvoje vysokého školství a řízení vědy), vývoje (např. v rámci přímé bilaterální spolupráce se 
zahraničními univerzitami nebo projekty financovanými městskou částí Praha 3) a inovace ter-
ciárního vzdělávání (projekty z operačních programů EU, např. PO VK, OP PA, OP PIK, OP 
VVV).  
 UJAK se též prostřednictvím svých zástupců podílela na významných národních projek-
tech reformujících systém terciárního vzdělávání, jako byla tvorba národního kvalifikačního 
rámce terciárního vzdělávání (projekt Q-RAM), individuální projekt národní KREDO či ex-
pertní práce na přípravě legislativních změn ve vysokém školství. Obdobně se UJAK prostřed-
nictvím svých zástupců podílela na významných mezinárodních projektech v oblasti terciárního 
vzdělávání (např. projekty financované OECD nebo Evropskou komisí). 
 Od roku 2010 má UJAK kontinuálně postavení výzkumné organizace (nyní tzv. organizace 
pro výzkum a šíření znalostí ve smyslu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vý-
voje a inovací), které v roce 2017 opět obhájila zápisem do Seznamu výzkumných organizací 
vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. UJAK je příjemcem institucionální 
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a též příjemcem účelové pod-
pory na specifický vysokoškolský výzkum. Na základě této účelové podpory UJAK od roku 
2013 kontinuálně uskutečňuje Studentskou grantovou soutěž financovanou ze státní účelové 
podpory na specifický vysokoškolský výzkum.  
 UJAK provozuje vlastní univerzitní Audiovizuální studio zahrnující profesionální televizní  
a rozhlasové studio, digitální střižny, fotografický ateliér a další komponenty. Audiovizuální 
studio umožňuje profesionální výrobu rozhlasových a televizních pořadů, zpracování student-
ských prací, ale též mediální a komunikační tréninky a další aktivity.  
 Ve výzkumu, vývoji a inovacích se UJAK zaměřuje na pedagogiku včetně vzdělávání do-
spělých, ekonomii, hospodářskou politiku a správu včetně MBA, mediální studia, další vzdělá-
vání, moderní vzdělávací formy a metody (kombinované studium, distanční studium, e-lear-
ning) a expertní činnosti pro státní správu a veřejnou samosprávu. Výzkumné aktivity UJAK 
od roku 2015 výrazně obohacuje činnost Institutu globálních studií (IGS), zaměřená na mezi-
národní vztahy a diplomacii. V roce 2018 se IGS stal součástí nově zřízené Katedry meziná-
rodních vztahů a diplomacie, která garantuje realizaci nově akreditovaného studijního pro-
gramu „Mezinárodní vztahy a diplomacie“. 
 Ve výše zmíněných vědních oblastech má UJAK rozsáhlé zkušenosti s uskutečňováním  
a řízením rozsáhlejších projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR. UJAK je finančně stabilní institucí schopnou vyhovět nárokům na kofinancování 
projektů.  
 Zahraniční spolupráci uskutečňuje UJAK s více než 50 smluvními partnery, univerzitami 
v EU i mimo EU, např. v Belgii, Bulharsku, Číně, Dánsku, Francii, Itálii, Kazachstánu, Litvě, 
Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumun-
sku, Ruské federaci, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Turecku a Vietnamu.  
 UJAK má sídlo v Praze, kde dobudovala velkorysý kampus unikátně využívající historické 
zástavby v centru města. Infrastruktura UJAK je tvořena s cílem nadstandardně sloužit potře-



7 

bám prezenčního i kombinovaného studia. UJAK udržuje významnou spolupráci se státní sprá-
vou a regionální samosprávou a s ohledem na důstojné plnění tzv. třetí role univerzity aktivně 
spolupracuje například se svou domovskou městskou částí Praha 3.  
 Pro rozvoj vysokoškolských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání 
UJAK je zásadní spolupráce se zaměstnavateli a dynamická reakce na měnící se požadavky 
trhu práce. Programy jsou vyvíjeny, uskutečňovány a průběžně modifikovány podle požadavků 
zaměstnavatelů, studentů a obecně trhu práce. UJAK má dlouhodobé zkušenosti se vzděláva-
cími projekty v oblasti vzdělávání dospělých, poradenství, dalšího vzdělávání, rozvoje vzdělá-
vání v regionech, přizpůsobování vzdělávání požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce pro 
všechny skupiny obyvatel. Též v důsledku tohoto úsilí se UJAK pravidelně objevuje na čelních 
místech nezávislých průzkumů zaměstnanosti absolventů vysokých škol. 
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2. VIZE, POSLÁNÍ A STRATEGIE VYSOKÉ ŠKOLY 
 

Vize a poslání Univerzity Jana Amose Komenského Praha jsou zakotveny v Dlouhodobém 
(strategickém) záměru UJAK na období 2016–2020. 
 
 Vize UJAK 
 
 Univerzita Jana Amose Komenského Praha směřuje k pevnému zakotvení jako humanitně  
a společenskovědně zaměřená soukromá univerzita náležející mezi nejvýznamnější soukromé 
vysoké školy v České republice s mezinárodním přesahem. Usiluje se být univerzitou rozvíjející 
jak prakticky orientované studijní programy a obory, tak vyšší studia s významným podílem 
výzkumu a dalších tvůrčích činností. V rámci legislativních možností chce nadále působit jako 
výzkumná organizace s důrazem na propojení výsledků výzkumu s praxí. Chce se v domácím 
i mezinárodním prostředí prezentovat jako dynamická vysokoškolská instituce reagující na 
změny vnějšího prostředí, nové trendy ve vzdělávání a výzkumu, požadavky studentů, trhu 
práce a dalších významných aktérů ovlivňujících činnosti vysokých škol.  
 
 Poslání UJAK 
 
 Posláním Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. je rozhojňovat, uchovávat  
a šířit vědění ve prospěch společnosti, rozšiřovat možnosti přístupu k vysokoškolskému vzdě-
lání, podporovat celoživotní učení, zachovávat a uplatňovat akademické hodnoty, napomáhat 
rozvoji na národní i regionální úrovni, rozšiřovat a prohlubovat mezinárodní spolupráci ve stu-
diu a vědě a přispívat k vytváření novodobé tradice českého soukromého vysokého školství. 
 Takto formulovanou misí vymezuje Univerzita Jana Amose Komenského Praha své posta-
vení a charakter svého působení jako: 
 instituce terciárního vzdělávání na univerzitní úrovni, která si je vědoma svého společen-

ského působení; 
 instituce spjatá nejen se šířením vědění, ale i jeho uchováním a rozhojňováním, tedy s vě-

deckým výzkumem; 
 instituce, která přispívá k rozšíření možností přístupu k vysokoškolskému vzdělání, a to 

svou oborovou strukturou a inovativním přístupem k obsahu a výuce vysokoškolských 
oborů, moderním pojetím prostupnosti studia a přístupem ke studentům; 

 instituce, která podporuje vzdělávání ve všech životních etapách studentů, a tomu uzpůso-
buje své formy a metody; 

 instituce, která si je vědoma důležitosti akademických práv a svobod; 
 instituce, která je otevřena spolupráci s regiony i mimo své sídlo a které není lhostejný její 

rozvoj; 
 instituce, která směřuje k trvalému posilování mezinárodní akademické spolupráce a své 

činnosti uzpůsobuje mezinárodnímu uznání jejich výsledků; 
 instituce schopná nabídnout vhodné podmínky pro studium zahraničních studentů; 
 instituce otevřená k hodnocení ze strany mezinárodních akreditačních komisí a agentur 

(aktuálně např. FIBAA); 
 instituce, která si je vědoma pozice i zodpovědnosti za působení v relativně nedávno ob-

noveném sektoru českého soukromého vysokého školství. 



9 

 Strategické cíle UJAK 
 
 Strategické cíle UJAK udávají směry rozvoje univerzity, které mohou přesahovat období 
aktuálního Dlouhodobého záměru, avšak mohou být operacionalizovány v rámci Dlouhodo-
bého záměru UJAK na období 2016−2020 a jeho každoročních aktualizací. Strategické cíle jsou 
vztaženy k Prioritním cílům Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020 
(Dlouhodobý záměr ministerstva). Strategické cíle UJAK pro období 2016–2020 jsou uve-
deny v kapitole II.1 této výroční zprávy. 
 Pro rok 2019 byl zpracován a uskutečňován roční plán realizace strategického záměru 
UJAK v následující podobě: 
 
I. Vyhodnocení předcházejícího ročního plánu realizace dlouhodobého (strategického) 

záměru UJAK na rok 2018 
 

V rámci prioritního cíle Zajišťování kvality 
Byl úspěšně řešen projekt OP VVV „Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvi-

sejících činností na UJAK“ (2017-2020) a jeho výstupy byly implementovány do činností 
UJAK a byly posilovány prvky strategického řízení vysoké školy. Struktura nově registrova-
ných vnitřních předpisů a směrnic byla průběžně aktualizována podle vzniklých požadavků. 
Byla zvýšena míra komplexní podpory systému hodnocení a zajišťování kvality UJAK. Byla 
provedena a vyhodnocena plánovaná šetření v rámci systému hodnocení a zajišťování kvality 
dle přijaté metodiky. Byla upravována struktura akademických pracovníků ve vazbě na počet 
studentů, akreditované studijní programy a požadavky NAÚ. 
 

V rámci prioritního cíle Diverzita a dostupnost 
Byla provedena profilace studijních programů pro žádosti o nové akreditace studijních pro-

gramů. Nové žádosti o akreditace studijních programů zohledňovaly požadavky diverzity a do-
stupnosti vysokoškolského vzdělání. Byla posílena síť „klinických pracovišť“ úzce spolupra-
cujících se školou. Na základě nových akreditačních požadavků probíhal proces přechodu na 
plné smluvní zajištění institucionální spolupráce pro zajištění studentských praxí. Vzhledem 
k vývoji počtu studentů nebylo třeba rozšiřovat prostory pro studenty k trávení volného času 
mezi výukou nebo zvyšovat kapacitu míst s PC pro studenty v knihovně. Byla dále posilována 
činnost Akademického poradenského centra UJAK. 
 

V rámci prioritního cíle Internacionalizace 
Počty realizovaných výměn v rámci programu ERASMUS+ ve sledovaném období 

vzrostly na straně přijímaných studentů. Kvóty vysílaných studentů se nepodařilo zcela naplnit. 
Vzhledem k pomalejšímu vývoji akreditačního procesu a schválení zákona č. 168/2018 Sb. ne-
byly podávány žádosti o prodloužení akreditací studijních programů v cizím jazyce.  Nabídka 
doprovodných kurzů na objednávku zahraničních účastníků byla udržena. Byl nadále podporo-
ván mezinárodně akreditovaný program MBA. Byla posilována internacionalizace vědecké  
a pedagogické činnosti vysoké školy, především formou nových partnerství.  
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V rámci prioritního cíle Relevance 
Probíhala inovace struktury studijních programů v návaznosti na požadavky novely zákona 

o vysokých školách a navazujících předpisů, na požadavky praxe a na vývoj na trhu práce  
a rozšíření jejich portfolia v horizontálním směru (dva zcela nové studijní programy ve stávají-
cím portfoliu). Z plánovaných akreditací 9 studijních programů byly úspěšně akreditovány  
2 programy, v procesu akreditace jsou 3 programy (září 2018), neakreditován byl 1 program, 
k podání jsou připraveny 2 žádosti, nepodána byla 1 žádost. Zvýšil se počet uzavřených smluv 
o spolupráci ve výuce se zahraničními partnery. Byly využity relevantní výsledky projektu 
„Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UJAK“ (OP VVV)  
k inovaci studijních programů. 
 

V rámci prioritního cíle Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace 
Byly úspěšně řešeny stávající projekty VaVaI a rozvojové projekty (6), projekty specific-

kého výzkumu v rámci studentské grantové soutěže (2), projekty interního výzkumu v rámci 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (1) a meziná-
rodní projekty (2). Výsledky řešených projektů VaVaI a rozvojových projektů byly využívány 
v činnostech vysoké školy (výuka, příprava akreditací studijních programů v souladu s novelou 
zákona o vysokých školách a požadavky NAÚ). Vzhledem k pomalejšímu vývoji akreditačního 
procesu a schválení zákona č. 168/2018 Sb. nebyly podávány žádosti o prodloužení akreditací 
doktorských studijních programů. Příjmy z VaVaI se nezvýšily. Zvýšil se počet zahraničních 
partnerství ve VaVaI. UJAK se plně zapojila do systémového projektu „CzechELib“. Nové 
vnitřní předpisy a směrnice obsahují opatření ke zvýšení zainteresovanosti akademických pra-
covníků na vědecké činnosti.   
 

V rámci prioritního cíle Rozhodování založené na datech 
Byla implementována elektronická informační podpora přípravy žádostí o akreditace, ří-

zení vysoké školy a komunikace vysoké školy s jejím okolím. Podle schválené metodiky byla 
prováděna periodická šetření (hodnocení studenty, absolventy a pracovníky), byl zpracován pi-
lotní projekt inovace šetření (v rámci projektu „Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností na UJAK“), byly projednávány a zveřejňovány závěry šetření a přijímána 
potřebná opatření.  Proběhlo vyhodnocení plnění strategického záměru UJAK. Byl udržován  
a dále rozvíjen školní informační systém Moggis, nadále byl využíván antiplagiátorský systém 
THESES včetně rozšířených aplikací a Repozitář vědeckých prací (MU). 

 
V rámci prioritního cíle Efektivní financování 
Byla ekonomicky zajištěna plná implementace změn souvisejících s novelou zákona o vy-

sokých školách (změny ve struktuře a obsahu studijních programů a další požadavky kladené 
na činnosti vysokých škol). Vzhledem k vývoji počtu studentů nebyly navýšeny finanční pro-
středky ze školného. Byla udržena akreditace a rozvoj mezinárodního programu MBA, struk-
tura i rozvoj dalších kurzů CŽV a kurzů jazykového vzdělávání. Byla prováděna optimalizace 
veškerých procesů a byly efektivně využívány všechny prvky infrastruktury vysoké školy s oh-
ledem na vývoj počtu studentů. UJAK potvrdila svůj status výzkumné organizace (organizace 
pro výzkum a šíření znalostí), byla udržena státní podpora na specifický vysokoškolský výzkum 
a institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace. 
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II. Vlastní roční plán realizace Dlouhodobého (strategického) záměru vzdělávací a tvůrčí 
činnosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. pro rok 2019 

 
Tento roční plán realizace strategického záměru UJAK pro rok 2019 vychází ze schvále-

ného Dlouhodobého (strategického) záměru UJAK na období 2016–2020, zohledňuje poža-
davky zákona č. 137/2016 Sb. (novela zákona o vysokých školách), zákona č. 168/2018 Sb., 
průběžné nároky Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) a priority Plánu 
realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umě-
lecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2019 (MŠMT).  
 
1.  V rámci prioritního cíle Zajišťování kvality 
1.1 V rámci pokračování řešení projektu OP VVV „Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí  
a s nimi souvisejících činností na UJAK“ (2017–2020) a implementace jeho výsledků podpo-
rovat rozvoj kompetencí akademických pracovníků za účelem zkvalitňování vzdělávací čin-
nosti.  
Indikátor: zvýšení míry kompetencí akademických pracovníků. 
 
1.2 Podporovat získávání pedagogických kompetencí u doktorandek a doktorandů. 
Indikátor: zvýšení míry pedagogických kompetencí u doktorandek a doktorandů. 
 
1.3 Provádět změny v systému řízení a rozvoje lidských zdrojů: a) implementovat do směrnic 
opatření na podporu slaďování pracovního a soukromého života, b) v návaznosti na implemen-
taci nového systému hodnocení akademických pracovníků se zaměřit na tvorbu kariérních 
plánů podle požadavků MŠMT a NAÚ, c) vytvořit a implementovat strategii personálního roz-
voje ve vazbě na akreditační požadavky a při zohlednění rovnosti žen a mužů a potlačení ne-
vhodného chování. 
Indikátor: inovované směrnice a strategie personálního rozvoje, přijatá opatření k podpoře rov-
nosti.  
 
1.4 Nadále provádět pravidelně autoevaluaci ve stanovené periodicitě, výstupy projednávat na 
příslušných organizačních úrovních a v rámci orgánů vysoké školy v souladu s předpisy vysoké 
školy a vytvářet další směry rozvoje vysoké školy týkající se zejména vnitřního prostředí, per-
sonální politiky apod.: provést příslušná šetření, hodnocení a opatření v roce 2019 dle stanovené 
metodiky v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdě-
lávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. 
Indikátor: provedená šetření a vnitřní hodnocení dle stanovené metodiky. 
 
1.5 Nadále zabezpečovat výuku kvalitními akademickými pracovníky podle zveřejňovaných 
požadavků NAÚ. 
Indikátor: vývoj struktury akademických pracovníků ve vazbě na počet studentů, akreditované 
studijní programy a požadavky NAÚ. 
 
2. V rámci prioritního cíle Diverzita a dostupnost 
2.1 V přípravě žádostí o akreditaci využívat výsledků minulých projektů na tvorbu společného 
studijního základu vybraných studijních programů a posílení distančních prvků v kombinované 
formě studia. Využít doporučení analýzy kombinovaných a distančních forem studia zejména 
v oblasti podpory vyučujících zapojených do přípravy distančních kurzů s důrazem na využí-
vání online nástrojů. 
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Indikátor: využití výsledků projektů na tvorbu společného studijního základu vybraných studij-
ních programů, využití doporučení analýzy.  
 
2.2 Dále rozvíjet a prohlubovat stávající systém poradenství (studijní, profesní, kariérní, soci-
ální). 
Indikátor: posilování činnosti Akademického poradenského centra UJAK a rozšiřování jeho 
služeb ve spolupráci s externími partnery. 

 
3.  V rámci prioritního cíle Internacionalizace 
3.1 Přijmout opatření k postupnému vyrovnávání rozdílů mezi počtem přijíždějících a vyjíždě-
jících studentů v rámci programu ERASMUS+.  
Indikátor: počty realizovaných výměn ve sledovaném období. 
 
3.2 Pro zvýšení atraktivity studia na UJAK pro zahraniční studenty nadále realizovat dopro-
vodné kurzy podle zájmu a na objednávku zahraničních účastníků. 
Indikátor: počet získaných akreditací, počet uskutečněných kurzů, počet zahraničních studentů. 
 
3.3 Nadále podporovat mezinárodně akreditovaný program MBA, zvýšit počet jeho zahranič-
ních studentů a učitelů. 
Indikátor: počty zahraničních studentů a učitelů v programu MBA. 
 
3.4 Nadále posilovat internacionalizaci vědecké a pedagogické činnosti vysoké školy.  
Indikátor: počet mezinárodních konferencí konaných UJAK, mezinárodní uplatnění výsledků 
VaVaI, počet zahraničních pracovníků UJAK.  
 
4. V rámci prioritního cíle Relevance 
4.1 Akreditovat nově koncipované studijní programy „Hospodářská politika a správa“, „Vzdě-
lávání dospělých“ (ve vazbě na řešení projektu OP VVV), „Speciální pedagogika“, „Soukro-
moprávní studia“, „Komunikační studia“ a „Andragogika“ (ve vazbě na řešení projektu OP 
VVV). Nově akreditovat studijní programy v cizím jazyce v oblastech vzdělávání „Ekono-
mické obory“ a „Neučitelská pedagogika“. 
Indikátor: nově akreditované studijní programy.  
 
4.2 Při tvorbě studijních programů zohledňovat propojování obsahové složky programů a roz-
víjet interdisciplinární přístup.   
Indikátor: počet akreditovaných studijních programů vyhovujících požadavku. 
 
4.3 Při uskutečňování studijních programů a realizaci projektů VaVaI přispívat k řešení lokál-
ních problémů a zapojovat studující. 
Indikátor: dopad činností vysoké školy do rozvoje regionu.  
 
5. V rámci prioritního cíle Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace 
5.1 Nadále úspěšně řešit aktuální projekty VaVaI a rozvojové projekty, posílit zájem o Student-
skou grantovou soutěž. 
Indikátor: průběžné výstupy z projektů dle zadání a harmonogramů, počet řešených projektů 
Studentské grantové soutěže. 
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5.2 Využívat výsledků řešených projektů VaVaI v činnostech vysoké školy (výuka, příprava 
akreditací studijních programů v souladu s novelou zákona o vysokých školách a požadavky 
NAÚ). 
Indikátor: uplatnění výsledků VaVaI ve výuce, počet úspěšných žádostí o akreditace. 
 
5.3 Zvyšovat podíl příjmů z VaVaI na celkových příjmech vysoké školy vůči současnému 
stavu. 
Indikátor: počet nově získaných projektů za sledované období, celkový objem prostředků zís-
kaných na projekty VaVaI včetně prostředků na specifický výzkum na vysokých školách a na 
institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.   
 
5.4 Dále zvyšovat zainteresovanost akademických pracovníků na vědecké činnosti. 
Indikátor: dopady přijatých opatření na kvalitu a kvantitu vědeckých výstupů, využití pro-
středků institucionální podpory na rozvoj interních projektů VaVaI. 
 
6. V rámci prioritního cíle Rozhodování založené na datech 
6.1 Zásadně inovovat celý informační systém vysoké školy s ohledem na rozvoj technologií, 
kompatibility a provázanosti systému s celým systémem vysokého školství, komfortu studentů 
a pracovníků vysoké školy, využitelnosti systému nejen v operativních činnostech vysoké 
školy, ale i ve strategickém řízení, přípravě žádostí o akreditace a v komunikaci vysoké školy 
s jejím okolím (transparentnost). 
Indikátor: inovace informačního systému. 
 
6.2 Dále provádět a inovovat periodická šetření (hodnocení studenty, absolventy a pracovníky), 
projednávat a zveřejňovat závěry šetření a přijímat potřebná opatření. Využít výsledků projektu 
OP VVV. 
Indikátor: uskutečněná šetření, přijatá opatření.  
 
6.3 Nadále plně využívat program Theses včetně rozšířených aplikací. 
Indikátor: využívání systému Theses a dalších aplikací. 
 
7. V rámci prioritního cíle Efektivní financování 
7.1 Používat vlastní institucionální pravidla (předpisy, směrnice) hodnocení kvality a výkonu 
podle priorit strategického řízení a cílů vysoké školy.  
Indikátor: implementace a využití vlastních pravidel hodnocení kvality výkonu.  
 
7.2 Navýšit finanční prostředky ze školného − zvyšovat počet studentů v akreditovaných stu-
dijních programech při zachování či malých variacích současné výše školného. 
Indikátor: vývoj počtu studentů, počet akreditovaných studijních programů. 
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7.3 Nadále získávat nové zdroje – rozvinout portfolio dalších služeb mimo akreditované studijní 
programy. 
Indikátor: udržení akreditace a rozvoj mezinárodního programu MBA, rozvoj dalších kurzů 
CŽV, jazykové vzdělávání. 
 
7.4 Optimalizovat veškeré procesy a efektivně využívat všechny prvky infrastruktury vysoké 
školy s ohledem na vývoj počtu studentů. 
Indikátor: optimalizace procesů a využití infrastruktury.  
 
7.5 V rámci platné evropské a domácí legislativy udržet státní podporu na specifický vysoko-
školský výzkum a institucionální podporu na rozvoj výzkumné organizace. 
Indikátor: výše státní podpory.    
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3. INFRASTRUKTURA A INFORMAČNÍ ZDROJE 
 

UJAK působí výhradně ve vlastních prostorách a vlastní veškeré movité i nemovité sou-
části materiálního, technického a informačního zabezpečení činností vysoké školy. Veškeré 
činnosti vysoké školy jsou uskutečňovány v jejím sídle v Praze 3. 

Na přelomu let 2018/2019 došlo k optimalizaci využití stavební infrastruktury univer-
zity, což mimo jiné zahrnovalo i přemístění Rektorátu UJAK do budovy C (Ostromečská 8), 
následnou přestavbu učebny A402 na konferenční přednáškovou místnost a totéž bylo prove-
deno s učebnou C001, které je součástí AV studia.  

 
 Budovy Roháčova 63, 65 
Sídlo UJAK 
12 poslucháren (po 60 místech),  
1 konferenční místnost, 
studovna, knihovna, 
prostory pro akademické pracovníky a podpůrné útvary UJAK. 

 
Budova Ostromečská 8 

Sídlo rektorátu a administrativních útvarů, 
6 poslucháren (3 po 120 místech, 3 po 60 místech), 
3 seminární pracovny, 
AV studio, 
1 konferenční místnost. 
 

Aktuální přehledový stav ICT 
Tenkých klientů celkem      100 
Tenký klient – učebna, studovna     29 
PC           12 
Notebook         23 
Tiskárna samostatná + multifunkce    15 
Kopírka          8 
Server          5 
Datové pole         2 
Dataprojektor        19 
Ozvučené místnosti       3 učebny + 1 přenosné zařízení 
Tiskárny na studentské karty a kolky   1 
 
Software (nejdůležitější) − Windows, Office, Corel, Visual Studio, Eset, Final Cut. 
 

V roce 2019 se konalo výběrové řízení pro nákup nových serverů včetně diskového pole. 
Jednalo se o kompletní výměnu starých serverů, kterým byla po 8 letech fungování ukončena 
podpora. Na těchto serverech fungují všechny řídící servery univerzity na technologii VMware. 
 V květnu 2019 došlo ke spuštění nových internetových stránek UJAK, které byly po 
18 letech existence vysoké školy zásadně inovovány, získaly novou grafiku a strukturu a byly 
jednotně uzpůsobeny pro stacionární i mobilní hardwarové platformy a odpovídající operační 
systémy.  
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Internetové připojení 
UJAK je připojena k internetu pomocí sítě CESNET rychlostí 400Mbps (garantovaně 1:1), 

v nevytížený moment povoluje CESNET rychlost až 1 Gbps. Na veřejný internet je napojena 
veškerá infrastruktura UJAK. Dále univerzita poskytuje Wi-Fi (bezdrátový internet) pomocí 13 
vysílačů, které jsou umístěny na 6 budovách. Pokrytí signálu je 95 %. Univerzita se zapojila do 
celonárodní a evropské sítě EDUROAM. 
 
 Univerzitní audiovizuální studio 
 Pro excelentní zajištění potřeb výuky mediálně a umělecky orientovaných studijních oborů 
UJAK bylo v minulých letech vybudováno nákladem přes 3 mil. Kč audiovizuální studio, čle-
něné podle potřebných praktických dovedností na část rozhlasovou a televizní a obohacené  
o fotografický ateliér. Koncepce vybavení AV studia byla zpracována ve spolupráci s televizí 
TV Public. Byly využity zkušenosti a postupy evropských škol s podobným zaměřením, kon-
krétně FH Vorarlberg a FH Wien.  
 AV STUDIO UJAK v roce 2019 pokračovalo v součinnosti poskytování zázemí pro pro-
bíhající výuku v akademickém roce. Studio je též využíváno pro potřeby spolupráce UJAK se 
zaměstnavateli, s městskou částí Praha 3 a dalšími vnějšími aktéry.  
 

Univerzitní knihovna UJAK 
 
 Knihovna UJAK byla založena v roce 2001. Tvoří informační a odborné zázemí pro celou 
akademickou obec a všechny studijní obory UJAK a poskytuje komplexní a kvalitní knihovní 
služby. Vysoce kvalifikovaní pracovníci zajišťují prostřednictvím profesionálních rešeršních  
a referenčních služeb a konzultační činnosti maximální informační podporu pro uživatele kni-
hovny a napomáhají rozvoji informační gramotnosti. 

 Knihovní fond je zaměřen na společenské vědy a v roce 2019 obsahoval přes 52 000 
svazků, z toho téměř přes 32 000 závěrečných (kvalifikačních) vysokoškolských prací. 
Knihovní fond pokrývá všechny studijní programy a vědecko-výzkumné zaměření univerzity. 
Vedle tištěných informačních zdrojů mohou studenti i vyučující využívat také kvalitní specia-
lizované a multioborové elektronické informační zdroje.  
 Knihovní fond je průběžně doplňován o nejnovější odborné publikace. Letošní přírůstek 
knih a časopisů činní 1091 exemplářů. Knihovna také spolupracuje s Oddělením pro vědu  
a výzkum UJAK na grantových projektech, jejichž prostřednictvím získává kvalitní informační 
zdroje na specifická aktuální témata z příslušných oborů.  
 Katalogizace přírůstků probíhá podle aktuálních katalogizačních pravidel RDA. Knihovna 
také buduje vlastní dílčí článkovou databázi. 
 
 Služby knihovny  
 Podstatnou roli plní knihovna ve vzdělávacích aktivitách zaměřených na prohlubování 
praktických dovedností studentů při tvorbě závěrečných prací. Studentům poskytuje služby, 
individuální konzultace a poradenství spojené s vyhledáním vhodných informačních zdrojů při 
tvorbě závěrečných prací, citováním použité literatury a také pomoc při úpravě formální podoby 
závěrečných prací. 
 Pro akademické pracovníky UJAK nabízí knihovna podporu při tvorbě podkladů pro evi-
denci a hodnocení publikační činnosti. Nedílnou součástí bibliograficko-informačních služeb 
knihovny je také zpracovávání rešeršních požadavků pro potřeby výuky a vědeckovýzkumných  
a publikačních aktivit. 
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 Knihovna poskytuje: 
 výpůjční služby prezenční a absenční, 
 bibliografické a referenční služby, 
 rešerše ad hoc a hloubkové rešerše pro potřeby vědy a výzkumu, 
 podporu informační gramotnosti s důrazem na citační etiku, 
 poradenství v oblasti práce s elektronickými informačními zdroji a výpočetní technikou, 
 reprografické služby. 

 
Další činnosti knihovny: 

 katalogizace knih a časopisů, budování článkové databáze, 
 správa webových stránek knihovny, 
 správa knihovního systému Verbis a online katalogu Portaro, 
 akvizice fondu nákupem, z grantů a prostřednictvím aktivního získávání darů z jiných 

knihoven a informačních institucí, 
 správa archivů vysokoškolských prací. 
 Elektronické služby a informační zdroje 
 
 Knihovna poskytuje moderní elektronické informační služby odpovídající univerzitnímu 
prostředí a snaží se maximálně využívat kvalitní elektronické informační zdroje. Mezi ně patří 
bibliografická databáze s citačním rejstříkem Web of Science a multioborová plnotextová da-
tabáze ProQuest, které obsahují množství cenných informací relevantních pro podporu  
a rozvoj studijní i vědecké činnosti na univerzitě. Databáze ProQuest je nově k dispozici pro-
střednictvím uživatelsky komfortního vzdáleného přístupu v rámci federace eduID.cz. Od roku 
2012 je na UJAK zpřístupněn také komplexní právní informační systém a plnotextová databáze 
CODEXIS, který pokrývá problematiku národní legislativy a legislativy EU. 

Udržitelný přístup k elektronickým informačním zdrojům byl řešen stabilní účastí v pro-
jektu CzechElib (konsorcium vysokých škol a dalších akademických institucí umožňující ce-
nově zvýhodněný přístup). UJAK je do tohoto projektu, jehož cílem je vytvořit národní centrum 
CzechELib, které bude zajišťovat centrálně pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR ná-
kup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, vý-
zkumu a vzdělávání, zapojena od roku 2016. Přístup k elektronickým informačním zdrojům pro 
výuku a výzkum byl zabezpečen v plné míře bez ohledu na relativně nízký počet studentů. 
 Kromě těchto komerčních online zdrojů zpřístupňuje knihovna průběžně aktualizované se-
znamy vybraných volně dostupných elektronických informačních zdrojů, přehledně sestave-
ných do sekcí dle jednotlivých oborů vyučovaných na univerzitě. Mezi ně patří plnotextové 
databáze, webové stránky, adresáře, referenční zdroje či elektronické časopisy a knihy. 
 Od roku 2016 knihovna používá nový knihovní systém Verbis a online katalog Portaro od 
společnosti KP-SYS. Uživatelé knihovny mají nyní k dispozici pohodlnější moderní nástroj pro 
vyhledávání ve fondu knihovny a správu čtenářského konta. Využívanost online katalogu se 
díky tomu výrazně zvýšila: mezi lednem a únorem 2016 došlo k nárůstu počtu vyhledávání 
v online katalogu o více než 300 %.  Za rok 2019 byl počet vstupů čtenářů 5903. 
 Z technického vybavení je pro všechny uživatele k dispozici počítačová studovna jak 
s místními počítači, tak s dalšími přípojnými místy pro vlastní zařízení. K internetu je možné 
připojit se i pomocí Wi-Fi. Uživatelům je k dispozici síťová tiskárna, kopírky a skener. 
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 Podpora informační gramotnosti 
 Podstatnou roli plní knihovna ve vzdělávacích aktivitách zaměřených na prohlubování 
praktických dovedností studentů při tvorbě závěrečných prací. Studentům poskytuje služby, 
individuální konzultace a poradenství spojené s vyhledáním vhodných informačních zdrojů při 
tvorbě závěrečných prací, citováním použité literatury a také pomoc při úpravě formální podoby 
závěrečných prací. 
 Pro akademické pracovníky UJAK nabízí knihovna aktivní podporu při tvorbě podkladů 
pro evidenci a hodnocení publikační činnosti. Nedílnou součástí bibliograficko-informačních 
služeb knihovny je také zpracovávání rešeršních požadavků pro potřeby výuky a vědeckový-
zkumných a publikačních aktivit.  
  
 Zveřejňování závěrečných vysokoškolských prací 
 Knihovna zveřejňuje rigorózní, disertační, diplomové a bakalářské práce, u kterých pro-
běhla obhajoba, za podmínek stanovených §47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
a zákona č. 137/2016 Sb. 
 Obhájené bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce se stávají součástí knihov-
ního fondu UJAK. Bibliografické záznamy prací jsou ukládány do samostatné online databáze 
Katalog absolventských prací (http://kap.ujak.cz/). Prostřednictvím přehledného uživatelského 
rozhraní lze všechny obhájené práce zpětně vyhledat a případně zadat elektronickou objed-
návku. Všechny typy závěrečných prací jsou dostupné studentům a zaměstnancům univerzity  
i zájemcům z řad veřejnosti, a to prezenčně v prostorách knihovny. 
 
 Členství UJAK v EUNIS-CZ 
 UJAK je aktivním členem sdružení EUNIS-CZ, zájmového sdružení právnických osob – 
veřejných vysokých škol a vybraných soukromých vysokých školy, Akademie věd a společ-
ností činných v zavádění, rozvoji, řízení nebo používání informačních systémů. 
  

http://kap.ujak.cz/
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4. VYDAVATELSTVÍ UJAK 
 
 Vydavatelství Univerzity Jana Amose Komenského Praha realizuje publikování a ší-
ření odborných studijních textů a akademických publikací v souladu s posláním vzdělávací, 
vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity. V rámci tohoto poslání vydavatelství: 
 sestavuje ediční plán univerzity dle návrhu ediční rady a vedoucích pracovníků kateder, 

jedná s autory studijních textů a řeší autorské smlouvy a práva; 
 zajišťuje vydávání odborných publikací, studijních textů, monografií, vědeckých sborníků, 

neperiodických časopisů, informačních a propagačních materiálů a dalších tiskovin; 
 zprostředkovává a publikuje výsledky vědecko-výzkumné činnosti univerzity a garantuje 

kvalitu a odbornou úroveň studijních publikací; 
 podporuje začínající vědecko-pedagogické pracovníky univerzity a publikuje jejich první 

odborné práce; 
 poskytuje služby související s propagací aktivit univerzity, zejména její publikační čin-

nosti; 
 poskytuje konzultační a poradenské služby v oblasti tvorby a vydávání odborných publi-

kací; 
 garantuje agendu systému ISBN související s přidělováním mezinárodního číselného kódu; 
 pro studující zajišťuje aktuální dostupnost odborných publikací v univerzitní prodejně. 
 
 Od roku 2015 Univerzita Jana Amose Komenského Praha vydává vlastní časopis Univer-
zitní listy. Vydávání vlastního univerzitního časopisu je součástí novodobých akademických 
tradic a stává se atributem akademického prostředí moderní vysoké školy. S vlastním univer-
zitním časopisem UJAK viditelněji vstupuje do veřejné diskuse o společenských, etických, 
vzdělávacích, kulturních, vědeckých a mnohých dalších otázkách.  
 Časopis zakládá též nové fórum univerzity, na němž prezentuje zajímavé osobnosti zevnitř 
i vně UJAK, ale též širokou škálu našich institucionálních partnerů včetně těch zahraničních. 
A v neposlední řadě reaguje vydáváním Univerzitních listů na významné změny, které pro 
české vysoké školství přináší novela vysokoškolského zákona schválená v roce 2016.  

 V roce 2019 tak UJAK navázala na předchozí roky a pokračovala ve vydávání dalších 
čísel časopisu Univerzitní listy. Číslo 1/2019 například detailně představilo nově akreditovaný 
bakalářský studijní program „Resocializační a penitenciární pedagogika“ a věnovalo se též roz-
hovorům se zajímavými osobnostmi. Univerzitní listy jsou určeny všem odborným i laickým 
zájemcům o české vysoké školství a jeho roli ve společnosti, všem přátelům a podporovatelům 
UJAK. 

 V oblasti studijní a odborné literatury byla v roce 2019  pozornost zaměřena přede-
vším na studijní programy, resp. obory „Resocializační a penitenciární pedagogika“,  
a „Mezinárodní vztahy a diplomacie“. Jako konkrétní příklad uvádíme několik zajímavých 
publikací. 

První vydanou publikací v roce 2019 bylo další vydání příručky „Jak vypracovat baka-
lářskou a diplomovou práci“. Univerzita vzdělává úspěšně již mnoho let v prezenční a kom-
binované formě studenty řady oborů. Bakalářské a následně magisterské studium je ukončeno 
kvalifikační prací, kterou studenti obhajují v rámci státních závěrečných zkoušek.  

V uplynulých letech tak byla vydána v několika reedicích studijní příručka, jak tyto závě-
rečné práce psát. Hlavním metodickým cílem příručky je provést studenty celým procesem 
zpracování kvalifikační práce. V úvodní části je vymezen rozdíl mezi bakalářskou a diplomo-
vou prací. Následuje „jádro“ příručky – popis informačních zdrojů a způsoby jejich využití při 
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psaní textu. Navazují kapitoly věnované struktuře práce, od fáze vymezení tématu a cíle práce, 
přes její formální úpravy a odborný styl, až po závěr.  

Celý text příručky je prostoupen řadou konkrétních příkladů, což nepochybně přispěje ke 
kvalitě zpracování bakalářských a diplomových prací. Součástí jednotlivých kapitol jsou i od-
kazy na publikace či další zdroje, v nichž lze získat mnoho užitečných informací. V závěrečné 
části příručky jsou vloženy přílohy, které obsahují vzory jednotlivých normovaných stran.  

V roce 2019 vyšel sborník odborných příspěvků autorského kolektivem vedeného doc. 
PhDr. Miloslavem Jůzlem, Ph.D. „Otázky a problémy sexuálního života osob ve výkonu 
trestu odnětí svobody“. Publikace vyšla jako odborný výstup z mezinárodní penitenciární kon-
ference, která se konala na Univerzitě Komenského se zaměřením na „Otázky a problémy se-
xuálního života u odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody“. 

Konference se zúčastnilo přibližně na sto expertů především z řad Vězeňské služby ČR, 
ale i z veřejnoprávních vysokých škol či odborných pracovišť, a to i za přispění zahraničních 
kolegů z Polska a Slovenska a tradičně opět pod záštitou generálního ředitele Vězeňské služby 
České republiky, generálmajora PhDr. Petra Dohnala. Výslednicí je tento sborník obsahující 16 
příspěvků, jemuž dodává na významu vystoupení předního českého odborníka v otázkách se-
xuální problematiky, docenta MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.  

Z konference vyplynul apel na zástupce příslušných státních i politických orgánů, aby se 
touto citlivou problematikou začali rovněž zabývat, a to nejen u nás v České republice, ale i na 
mezinárodní úrovni, tj. v Radě Evropy, s cílem zakotvení doporučení Výboru ministrů vládám, 
jež by se odrazilo i v Evropských vězeňských pravidlech.   

Penitenciaristika jako věda společenská a multidisciplinární se vyvíjí v souladu se změnami 
ve společnosti a s celosvětovým pokrokem. Podstatné přitom je vždy kritické zhodnocení do-
savadního stavu a na základě výzkumu v penologii, penitenciaristice a vědách souvisejících 
(psychologie, pedagogika, sociologie, kriminologie, právní vědy apod.) a zároveň komparace 
výsledků těchto výzkumů se zahraničními poznatky.  

Další zajímavou novou publikací z katedry „Mezinárodních vztahů a diplomacie“ je stu-
dijní text „Podivný začátek 21. století – nový systém vládnutí“. 

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie Univerzity Jana Amose Komenského Praha 
zahájila svoji činnost v roce 2018 s bakalářským stupněm výuky. Od počátku je činnost katedry 
zaměřena třemi základními směry, které pomáhají porozumět stavu i vývoji jak globálních pro-
cesů, tak i postavení České republiky a Slovenské republiky v Evropské unii, NATO a ve světě: 
 Problematika bezpečnosti, a to jak mezinárodní, tak vnitrostátní, která je v souvislosti se 

současnou situací v Evropě a ve světě stále naléhavějším tématem. Výuka směřuje jak  
k analýze bezpečnosti a teorií konfliktů, tak i k hledání cest k prevenci či řízení konfliktů. 

 Mezinárodní ekonomie, včetně ekonomické diplomacie, která obohacuje výuku meziná-
rodních vztahů o zásadní dimenzi. Zároveň ukazuje „ekonomizaci“ mezinárodní politiky, 
včetně pozice substátních aktérů jako jsou nadnárodní monopoly či nadnárodní aktéři jako 
jsou mezinárodní organizace a instituce.  

 Mezinárodní právo a mezinárodní politika se opírá o poznatky jak z ekonomických, ale  
i z bezpečnostních vztahů. Výuka směřuje k seznámení se základní pojmovou a normativní 
výbavou, ale i k poznání obecných zákonitostí.  
První zkušenosti z práce katedry se studenty ukázaly na potřebu více koordinovat výuku 

jednotlivých předmětů a opřít ji o nejnovější poznatky teorie. Proto vznikla idea uspořádat vě-
decko-pedagogickou konferenci věnovanou otázkám vývoje vědních obzorů, které se ve výuce 
mezinárodních vztahů potkávají a prolínají. Tato konference tak přispěla k přípravě studijního 
textu, jehož záměrem je ukázat vývoj i stav oboru a napomoci jak učitelům, tak i studentům 
v konkrétní výuce nového bakalářského oboru.  
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Samotná publikace má obdobně jako výuka katedry tři základní bloky zaměřené na (a) 
mezinárodní bezpečnost a roli mocností v ní, (b) na základní ekonomické otázky spojené 
s dnešními mezinárodními vztahy, včetně bezpečnostních a (c) blok věnovaný jak otázkám 
právním v mezinárodních vztazích, tak otázkám teorie mezinárodní politiky. Je pojata tak, aby 
pomohla přípravě absolventů jak pro přechod na magisterské studium, tak i k výkonu budou-
cího poslání. 

Vydavatelství Univerzity Komenského v následujícím období připravuje do tisku další stu-
dijní a odborné publikace, které pokrývají jednotlivé studijní obory. Příkladem uvádíme připra-
vované publikace na téma „Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství“ a filozofický 
text „Fenomény postmoderny“. 
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NEJNOVĚJŠÍ STUDIJNÍ A ODBORNÉ PUBLIKACE  
VYDAVATELSTVÍ  

UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 
 

VYDANÉ PUBLIKACE 

p.č. název autor obor rok rozsah 

123. Gerontagogika Benešová VD 2014 128 

124. Andragogická revue 1/2013 Kolektiv autorů VD 2014 100 

125. Mezinárodní cestovní ruch Hamarneh CR 2014 128 

126. Environmentální aspekty potenciálu 
území pro cestovní ruch Houška CR 2014 80 

127. Český jazyk a počáteční psaní  
na 1. stupni ZŠ a ZŠS Kamiš SMK, VD 2014 208 

128. Ochrana obyvatelstva v republikovém 
měřítku Kol. autorů BS 2014 240 

129. Sociální politika Petrášek VD 2014 136 

130. Biomedicínská terminologie pro SP – vý-
kladový slovník Machová SP 2014 280 

131. Aktuální problémy vzdělávání a rozvoje 
zaměstnanců v organizacích Barták ŘLZ 2014 250 

132. Metody rozvoje sociálních dovedností pro 
učitele Kodým SP, VD 2014 96 

133. Andragogická revue 1/2014 Kolektiv autorů VD, Andr. 2014 100 

134. Andragogická revue 2/2014 Kolektiv autorů VD, Andr. 2014 104 

135. Management kvality a výkonosti Častorál EHS, ŘLZ 2015 140 

136. Jak vypracovat bakalářskou  
a diplomovou práci (6. vydání) Kolektiv autorů Všechny 

obory 2015 80 

137. Základy teorie práva Zpěvák, Fiala, Jonáková BS, EHS 2015 228 

138. Pracovní výchova s didaktikou Honzíková SP 2015 256 

139. Základy přírodních věd s didaktikou Laně SP 2015 96 

140. Evropská veřejná správa Kolektiv autorů BS, EHS 2015 544 

141. Marketing - přístup k marketingovému ří-
zení Paulovčáková MCR, SMK, 

EHS, ŘLZ 2015 288 

142. Andragogická revue 1/2015 Kolektiv autorů VD, Andr. 2015 108 

143. Andragogická revue 2/2015 Kolektiv autorů VD, Andr. 2015 88 

144. Didaktika českého jazyka a literatury Kamiš, Hanzová  SP, VD 2016 340 

145. Obchodní právo I. Kohout EHS, PP, 
ŘLZ 2016 157 

146. Veřejné finance Buchta EHS, PP, 2016 156 

147. Aktuální problémy společnosti z pohledu 
sociologie Havlík VD, SP 2016 176 

148. Životní styl v informační společnosti Kolesárová ŘLZ, PP, VD 2016 176 

149. Úvod do práce s rodinami migrantů Bejček SP 2016 188 

150. Základy moderního managementu Častorál ŘLZ, EHS, 
PP 2016 216 
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151. Vybrané kapitoly z psychologie Farková ŘLZ, EHS, 
PP, SP 2017 400 

152. Management rizik v současných podmín-
kách Častorál ŘLZ, EHS, 

PP 2017 268 

153. Penitenciaristika jako věda žalářní Jůzl SP 2017 384 

154 Extremismus, radikalismus, populismus a 
euroskepticismus Danics, Tejchmanová BS 2017 420 

155. K tradicím české sociální pedagogiky Jůzl SP 2017 128 

156. Komunikace v teorii a praxi SP Klugerová a kol. SP 2017 140 

157. Obecná pedagogika Kohout  2018 170 

158. Řízení firemních financí Nový ŘLZ, EHS, 
PP 2018 160 

159. Srovnání vzdělávacích systémů vybraných 
evropských zemí Zormanová VD, SP 2018 180 

160. Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou 
práci Kolektiv autorů Všechny 

obory 2019 80 

161.  Otázky a problémy sexuálního života osob 
ve výkonu trestu odnětí svobody Jůzl (ed.), kolektiv autorů RPP 2019 185 

162.  Podivný začátek 21. století – nový systém 
vládnutí Gavlas a kol. autorů MVD 2019 190 

 
 

ODBORNÉ PUBLIKACE - PROJEKTOVÉ VÝSTUPY 

p.č. název autor obor rok rozsah 

7. Možnosti řešení bezpečnosti na úrovni 
měst a obce Kolektiv autorů BS 2014 154 

8. Celoživotní učení pro všechny  
– výzva 21. století Veteška (ed.) VD, ANDR 2014 408 

9. Speciálněpedagogická praxe  
ve vysokoškolském studiu Klugerová, Němec SP 2014 74 

10. Tiskové zákonodárství ČSR v legislativním 
procesu a judikatuře nejvyššího soudu 
v letech 1918−1938 

Kohout PP, SMK 2014 276 

11. Edukace seniorů v evropském kontextu Salivarová, Veteška VD, Andr. 2014 120 

12. Diagnostika breptavosti Bernhauserová, Klugerová SP 2014 96 

13. Marketing a management cestovního  
ruchu na národní a regionální úrovni Paulovčáková (ed.) CR 2015 252 

14. Sborník příspěvků „USA po volbách 2016“ Kolektiv autorů BS 2016 164 

15. Návrh naučných stezek ve vybraných  
regionech České republiky Kolektiv autorů CR 2016 154 

16. Komunikace v teorii a praxi spec.  
pedagogiky Klugerová SP 2017 140 

17. Kritika současných penitenciárních sys-
témů a nové avantgardní resocializační 
směry 

Jůzl a kol. SP 2018 212 
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EDIČNÍ PLÁN  NA ROK 2019 

p.č. název autor obor rok rozsah 

10. Pedagogická komunikace pro SP Adámková SP 2019 160 

11. Lateralita v současné SP Machová, Vintrová SP 2019 180 

12. Efektivní využití marketingu Svatošová M 2019 180 

13. Rehabilitace osob se zdravotním postiže-
ním I., II Jesenský, Jesenská SP 2019 250 

14. Autoregulační metody pro SP Nývltová SP 2019 120 

15. Krizové řízení Víšek BS 2019 180 

16. Právo pro andragogy Papíková VD 2019 180 

17. Prevence kriminality Kol. autorů BS 2019 160 

18. Dějiny vzdělávání II. (rozšířené vyd.) Vacínová VD 2019 260 

19. Management organizací Svatošová M 2019 200 

20. Efektivní využití marketingu Svatošová M 2019 180 

21. Fenomény postmoderny Kolektiv autorů RPP 2020 280 
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5. STUDIUM 
 
 
 UJAK využívá kreditní systém studia, který je prezentován ve studijních plánech jednotli-
vých studijních oborů a v sylabech k příslušným předmětům. V rámci tohoto systému popisuje 
kredit množství studijního času (ve škole i při samostatném studiu), který potřebuje průměrný 
student na zvládnutí jednoho předmětu. Jeden kredit znamená v souladu s ECTS 25 hodin cel-
kové studijní zátěže.  
 Studijní plán respektuje normu ECTS požadující dosažení minimálně 120 kreditů v magis-
terském studijním programu, 180 kreditů v bakalářském studijním programu. Student získá za 
studijní předmět příslušný počet kreditů, pokud splní všechny požadavky stanovené pro jeho 
absolvování. UJAK standardně vydává dvojjazyčný Dodatek k diplomu (Diploma Supple-
ment) všem absolventům akreditovaných vysokoškolských studijních programů. 

 V roce 2019 měla UJAK akreditované následující vysokoškolské studijní programy 
(podle novely zákona o vysokých školách č. 137/2016 Sb.) a dosavadní studijní obory  
(s akreditací prodlouženou zákonem č. 168/2018 Sb.): 
 

Bakalářské: 
Resocializační a penitenciární pedagogika (nový studijní program) 
Mezinárodní vztahy a diplomacie (nový studijní program) 
Speciální pedagogika (nový studijní program) 
Vzdělávání dospělých 
Adult Education (nerealizováno) 
Speciální pedagogika – vychovatelství 
Sociální a mediální komunikace 
Management cestovního ruchu (nerealizováno)  
Právo v podnikání 
Evropská hospodářskosprávní studia 
European Economic and Public Administration Studies (nerealizováno)  
Manažerská studia – Řízení lidských zdrojů 
Bezpečnostní studia 
Audiovizuální komunikace a tvorba 
Scénická a mediální studia 

 
Magisterské (navazující): 
Evropská hospodářskosprávní studia (nerealizováno) 
Management cestovního ruchu (nerealizováno) 
Sociální a mediální komunikace (nerealizováno) 
Andragogika 

 
Doktorské: 
Andragogika 
Speciální pedagogika (nerealizováno) 
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Celoživotní vzdělávání 
 UJAK působí v oblasti celoživotního vzdělávání, kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, 
jazykových kurzů včetně oprávnění udělovat mezinárodně uznávané jazykové eurocertifikáty 
telc. V kurzech celoživotního vzdělávání, které se uskutečňují v rámci akreditovaných vysoko-
školských studijních programů, lze získat studijní kredity započitatelné ve vysokoškolském stu-
diu na UJAK. 
 Z hlediska národní vysokoškolské legislativy je součástí kurzů/programů celoživotního 
vzdělávání též prestižní program Master of Business Administration, který je na UJAK me-
zinárodně akreditován u Foundation for International Business Administration Accredita-
tion (FIBAA) v Bonnu: 
 MBA – Human Resources management – s akreditací ze dne 29. 1. 2015 do konce let-

ního semestru 2020. 
UJAK má udělenou akreditaci instituce k uskutečňování vzdělávacích programů ak-

reditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů na dobu 6 let s platností do 16. ledna 2024 rozhodnutím MŠMT ze dne  
16. 1. 2018 s č.j.: MSMT-1628/2018-1. 

UJAK má dlouhodobě akreditované programy podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků. Jedná se o: 
 Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyu-

čování a odborného výcviku; 
 Studium pro asistenty pedagoga; 
 Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika;  
 Arteterapie – umělecká kreativní terapie.  

UJAK jako licenční partner společnosti telc GmbH, je oprávněn nabízet a organizovat 
jazykové zkoušky telc. Zkoušky telc jsou zahrnuty v Seznamu standardizovaných jazyko-
vých zkoušek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro účely systému jazykové 
kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech a též jsou zahrnuty v seznamu zkoušek urče-
ných k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky (viz Informace 
MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní 
zkoušky standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle 
§ 81 odst. 6 školského zákona). 
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Tabulka: Seznam jednotlivých jazykových zkoušek telc konaných na UJAK 
 

 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   
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 

Pflege  
B2 telc English B2 telc Deutsch B2 telc Français B2 

 telc English B2 Business telc Deutsch B2+ Beruf  

 
telc English B2  

Technical   

B2-C1 
telc English B2-C1  

University 
telc Deutsch B2-C1  

Medizin  

C1 telc English C1 telc Deutsch C1  

  
telc Deutsch C1  

Hochschule  
C2 telc English C2 telc Deutsch C2  

 
Do programů CŽV jsou na UJAK zařazeny jazykové kurzy: 

 Tříměsíční přípravné jazykové kurzy ke zkouškám telc pro veřejnost 
 Letní kurz češtiny pro cizince 
 Přípravný kurz češtiny pro cizince 
 Doprovodný kurz češtiny pro zahraniční studenty 

Jazykovou výuku v rámci programů celoživotního vzdělávání poskytuje UJAK i na insti-
tucích státní správy a dalších institucích, např. dlouhodobě zajišťuje tuto výuku v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR.  

Rovněž jsou v rámci CŽV uskutečňovány vyrovnávací kurzy k navazujícímu magister-
skému studiu a ke studiu pro absolventy vyšších odborných škol a kurzy na vyžádání z oblasti 
praxe. 

Akademické obřady 
 Významným prvkem kvality a kultury akademického života na UJAK jsou akademické 
obřady – slavnostní imatrikulace nových studentů a slavnostní promoce úspěšných absolventů. 
Tradičně se konají v Betlémské kapli na Starém městě v Praze za přítomnosti studentů, akade-
mických pracovníků, akademických funkcionářů, rodinných příslušníků studentů, pozvaných 
hostů a médií.  
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6. TVŮRČÍ ČINNOST KATEDER A ÚSTAVŮ 
 
 
 Vybrané odborné aktivity jednotlivých kateder UJAK v roce 2019 
 
 Poznámka: Případné duplicity ve vykázaných výsledcích nebo činnostech jsou důsledkem 
žádoucí spolupráce mezi jednotlivými součástmi vysoké školy a složením projektových týmů 
z pracovníků různých kateder a ústavů. 
 

Katedra Andragogiky: 

Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku 

Autor/Název Vydavatel ISBN Podíl % Počet stran 

NEUSAROVÁ, Jana/ Zájmové a občanské  
vzdělávání 

Praha: Uni-
verzita Jana 
Amose Ko-
menského 
Praha 

978-80-
7452-
143-0 

100%  

NEUWIRTHOVÁ, Magda/ Teorie organizace Praha: 
UJAK 

978-80-
7452-
146-1 

100% 76 s. 

SHÁNILOVÁ, Ivana/ Andragogická didaktika Praha: 
UJAK 

978-80-
7452-
145-4 

100%  

SHÁNILOVÁ, Ivana/ Projektové řízení Praha: 
UJAK 

978-80-
7452-
144-7 

100%  

DEMJANENKO, Milan. Sociální andragogika.  
 

Vydání I. 
Praha: 
UJAK 
Praha, 2019. 

ISBN 978
-80-7452-
141-6. 

100% 70 s 

BENEŠ, M. Andragogika  
 

Praha: Uni-
verzita Jana 
Amose Ko-
menského 
Praha, 2019. 

ISBN 978
-80-7452-
140-9 

100% 71 

 
 
Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce 

Autor/Název článku Časopis, 
sborník 

ISBN: Podíl % Počet stran 

Neusarová, J.: Silné a slabé stránky občanského 
vzdělávání v ČR 

Příspěvek ve 
sborníku z me-
zinárodní kon-
ference „Stát  
a vzdělávání 
dospělých“  
organizované 
AIVD ČR  
a partnery 
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Svobodová, A.: Vysoká škola je o aktivním  
přístupu 

článek v Uni-
verzitních lis-
tech č. 1/2019 

  Str. 19 

BENEŠ, Milan. Pedagogické koncepce 19. století 
a dnešní vzdělávání dospělých.  

In Mayer, Ka-
tarína. Teória a 
prax edukácie 
dospelých. An-
dragogické ve-
decké štúdie. 1. 
vyd. Prešov: 
Prešovská uni-
verzita v Pre-
šove, 2019. 

ISBN 
978-
80-
555-
2218-0 

100% s. 26-36, 11 
s. 

BENEŠ, Milan. Zákon O organisaci lidových 
kursů občanské výchovy a jeho andragogické  
implikace. 

In Fiala, Bo-
humír; Vasi-
lová, Veronika. 
Vzdelávanie 
dospelých v mi-
nulosti a dnes. 
1. vyd. Brati-
slava: Národné 
osvetové cen-
trum, SR; 
AIVD ČR, 
2019 

ISBN 
978-
80-
7121-
360-4 

100% s. 8-13, 6 s. 

 
Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce  

Všichni pracovníci z katedry vypracovali studijní opory pro vyučované studijní předměty v kom-
binovaném studiu a zároveň se podíleli na zpracování sylabů k připravovaným reakreditacím bakalář-
ského a magisterského studia. 
 
Účast pracovníků katedry na konferencích v hodnoceném roce 

Autor/Název příspěvku Konference (název, místo, termín) 

BENEŠ, M. Pedagogické koncepce 19. 
století a dnešní vzdělávání dospělých 

Teória a prax edukácie dospelých; Katedra andragogiky, 
PU v Prešove, AIVD SR, Prešov, 2019  

 

BENEŠ, M. Zákon O organisaci lido-
vých kursů občanské výchovy a jeho 
andragogické implikace. 

Stát a vzdělávání dospělých, AIVD ČR, NIDV, Národné 
osvetové centrum SR, Praha, 2. 2019 

 
Uvedeny jsou jen aktivní účasti s příspěvkem.  
Dále se aktivně zúčastnilo 7 studentů doktorského studijního programu na mezinárodní konferenci 

Edukácia dospelých 2019 v Banské Bystrici. Příspěvky byly publikovány ve sborníku Andragogické 
štúdie 2019. 
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Katedra cizích jazyků: 
 
Tatiana Loikova-Nasenko Ph.D. 
 

Publikační činnost 
Позиция возвратных клитик в древнерусском, современных польском и чешском 
языках (сопоставительный анализ) (v tisku, Potsdam (Heidelberg)). 
Как «амазонки» вошли в нашу жизнь (v tisku, Olomouc). 
 Глаголы с префиксом попо- (роро-) в славянских языках (сопоставительный анализ)  
(v tisků Wiesbaden) 

Účast na konferencích a seminářích, seznam příspěvků: 
Název:  Conference on Explanation and Prediction in Linguistics: Formal and Functional  
Approaches (CEP). 
Příspěvek: Позиция возвратных клитик в древнерусском, современных польском  
и чешском языках (сопоставительный анализ) 
Termín konání: 13. 02. - 14. 02. 2019 
Místo konání:  Universitat Heidelberg, Slavisches Institut, Heidelberg, Německo 
 
Název:  XXIV. Olomoucké dny rusistů. 
Příspěvek: Как «амазонки» вошли в нашу жизнь 
Termín konání: 7. 09. 2019 - 8. 09. 2019 
Místo konání: katedra slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Česko 
 
Název:  Konference POLYSLAV-XXIII. 
Příspěvek: Глаголы с префиксом попо- (роро-) в славянских языках (сопоставительный 
анализ) 
Termín konání: 09. 09. - 11. 09. 2019 
Místo konání:  South-West University „Neofit Rilski”, Filozofická fakulta, Blagoevgrad, 
Bulharsko. 
 

Další aktivity 
 Členka  a jednatelka mezinárodní Asociace slavistů POLYSLAV o. s. 
 Členka a jednatelka Centra jazykového a kulturního vzdělávání o. s. 
 Členka redakční rady sborníku Perspektivy rozvoje základního a aplikovaného lingvistic-

kého výzkumu v Republice Tádžikistán. 
 Členka České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s. 

(ČSSBBS) 
 Členka České asociace rusistů o.s. 
 
 
PhDr. Martin Machovec 
 

Publikační činnost 
MACHOVEC, Martin: dvě studie in sborník Samizdat Past & Present, ed. Tomáš Glanc,  
Karolinum, Praha 2019, ISBN: 9788024640334. 
MACHOVEC, Martin:  Ediční poznámka & ediční příprava, in Ivo Vodseďálek:  Dílo 1949-
1998, ISBN: ISBN: 978-80-2573-048-5, Argo, Praha 2019. 
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MACHOVEC, Martin: Writing Underground. Reflections on Samizdat Literature in Totalita-
rian Czechoslovakia, ISBN: 9788024641256, Karolinum, Praha 2019. 
MACHOVEC, Martin: ediční poznámka & ediční příprava, in Egon Bondy: Bezejmenná, 
ISBN: 9788074702495, Akropolis, Praha 2019. 

 
Účast na konferencích, seminářích a workshopech: 

Název akce:  Svět knihy -  25. mezinárodní knižní veletrh a literární festival  
Beseda: Česká samizdatová literatura v překladech 
- beseda s Geraldem Turnerem o jeho anglickém překladu knihy Ludvíka Vaculíka Český 

snář 
Místo konání: Svět knihy, Praha 
Termín konání: 11. 5. 2019 
 
Název akce: Žilinský literární festival 2019  
Beseda:  ODPOR K REŽIMU PRED NOVEMBROM 1989 A HĽADANIE ALTERNATÍVY  
- beseda o nezávislé kultuře a literatuře před r. 1989 – společně s Mikulášem Hubou,  

Lubomírem Morbacherem, Janou Soukupovou a Danielem Pastirčákem 
Místo konání: nadace POLIS, Žilina 
Termín konání: 19. 9. 2019 
 
Název workshopu:  Samizdat: Výstava v Malmö 
Příspěvek: Samizdat books in communist Czechoslovakia. 
Místo konání: Malmö, Švédsko, Kunsthall (City Art Gallery) 
Termín konání: 6. 11. 2019 
 
Příspěvky do Lidových novin. 
 

Další aktivity 
 Člen Správní rady ČSDS (Československé dokumentační středisko) 
 Člen Klubu Za starou Prahu o. s. 
 
Mgr. Věra Šlechtová 
 

Účast na konferencích a seminářích 
Název konference:  Akcent College Conference for Language Teachers  
Účast:  zástupci vyučujících anglického jazyka 
Termín konání: 9. 11. 2019 
Místo konání: Akcent College Praha (MSMT 23026/2013-1-415) 
 
Název konference a workshopu: Oxford Professional Development – train or practice 
MŠMT-16654/2014-1-564  
Účast:  zástupci vyučujících anglického jazyka    
Termín konání:  11.  6. 2019 
Místo konání: Praha 
 
Název semináře: ETS zkušební licence TFI, TOEIC, TOEFL 
Účast:  držitelé zkušebních licencí ETS francouzského a anglického jazyka 
Termín konání:  9. 6. 2019 
Místo konání: BI Praha 
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Obnova licencí 
Školení – obnova trainer licence telc English A1-B2; dual English A2-C1, Français A1-B2 
Místo konání:  UJAK Praha  
Termín konání:  8. 12. 2019  
 

Organizace školení 
Školení – obnova zkušebních licencí telc English A1-B2 pro zaměstnance UJAK 
Účast:  zástupci UJAK  
Místo konání:  Praha  
Termín konání:  28/03/2019 
 
Školení – obnova zkušebních licencí telc English dual A2-C1 pro zaměstnance UJAK 
Účast:  zástupci UJAK  
Místo konání:  Praha  
Termín konání:  29/03/ 2019 
 

Obnova licencí 
Školení – obnova rater licence telc English A1-B2  
Místo konání:  UJAK Praha  
Termín konání:  06/2019  
 

Další aktivity 
 Členka FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français) 
 Členka SUF o. s. (Sdružení učitelů francouzštiny) 
 
Mgr. Jiří Jančík, Ph.D. 

Publikační činnost 
Příspěvky ve sbornících, časopisech: 

Les distributions des pronoms relatifs – une évolution cyclique? (12 stran) – v Aktech z níže 
uvedené konference. (v tisku)  
Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest ! in: Bulletin SUF. No. 97, ročník 
29/2019, str. 40-41 

 
Účast na konferencích a seminářích, seznam příspěvků: 

Název:  Mezinárodní konference LE FRANÇAIS PARLÉ, LE FRANÇAIS ÉCRIT 
Příspěvek: Les distributions des pronoms relatifs – une évolution cyclique? 
Termín konání: 19. 09. – 20. 09. 2019 
Místo konání:  Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 
 

Grantová činnost: 
2015 – Účast grantovému projektu GAČR 14-10673S výzkumu supletivismů napříč jazyky 
světa, Ústav srovnávací jazykovědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 
 

Další aktivity 
Člen Gallica, sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice 
Člen Société de Linguistique romane 
Spolupráce s CERMATEM, Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 
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Mgr. Kateřina Charvátová 
 
Účast na konferencích a seminářích 
Název konference: Metodicko-didaktický seminář: Práce s nesourodou skupinou 
Termín konání:  16. 9. 2019 
Místo konání: Hueber Verlag, Praha, (akreditace MŠMT) 
 
Mgr. Petra Vágnerová 
 
Mobilita v rámci programu Erasmus +  
Projekt: "Jazyky napříč Evropou" - Job shadowing (aktivita stínování)  
Temín konání: 27. 10. - 8. 11. 2019 
Místo konání: C.I.E.P. Virgen de las Angustias, Villaseca de la Sagra, Španělsko 
 
Nathaniel Patton BA.  
 
Publikace krátkých sloupků a článků v anglickém jazyce v níže uvedených anglických časopi-
sech určených pro výuku anglického jazyka:  
 „Gate“ Magazine for English-language students A2, A+ level. Vychází od září 2012. Na-

kladatelství Bridge. 
 „Bridge“ Výukový časopis zaměřený na anglický jazyk. Je určen studentům angličtiny  

a jejich učitelům. Vychází jako měsíčník v průběhu školního roku (tj. od září do června). 
 vedení workshopů k metodice výuky anglického jazyka pro jednotlivé jazykové úrovně 
 publikace článků v anglickém jazyce v časopise Expats.cz a Eating Prague Tours 
 
Ryan Scott BA. 
 
 zakladatel a redaktor internetového časopisu s interaktivními cíli pro výuku angličtiny.  

Časopis se jmenuje „The Word“ (www.theword.cz). 
 publikace krátkých článků v anglickém jazyce v internetovém časopise – Expats (www.ex-

pats.cz). 
 publikace článků v Elm - European Lifelong Learning Magazine (http://www.elmmaga-

zine.eu/) 
 publikace krátkých sloupků a článků v anglickém jazyce v následujících časopisech Pra-

gue.tv, Arena, Czech Position, Bridge, Jacket 2, Cordite Review, The Prague Post. 
 tvorba audionahrávek včetně doplňkových učebních materiálů (Business English) 
  



34 

Katedra ekonomických studií: 
 
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku 

Autor/Název Vydavatel ISBN Podíl % Počet 
stran 

TOMEK, P, FIALA, Z.: Zákon o služebním po-
měru příslušníků bezpečnostních sborů. Komen-
tář. 

Anag 978-80-
7554-
234-2 

40% 852 

HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z.: Správní právo 
hmotné. 3. vyd. 

Leges 978-80-
7502-
353-7 

50% 224 

Jakub RÁKOSNÍK: Sociální bezpečnost - Příslib 
kolaborantů i odbojářů. In: Jaroslav PAŽOUT - 
Kateřina PORTMANN (eds.): Ve stínu války: Pro-
tektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, 
Říšská župa Sudety a další odtržená českosloven-
ská území v letech 1938/39 - 1945, s. 108-119 
(100% autorský podíl). 

Ústav pro studium tota-
litních režimů / Tech-
nická univerzita v Li-
berci 

978-80-
7494-
500-7 

100% 12 

 
Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce 

Autor/Název článku Časopis, 
sborník 

ISBN: Podíl % Počet 
stran 

HORČIČKA, Václav, Rakousko-Uhersko, bolše-
vické Rusko a polská otázka, 1917–1918 

 Zbigniew Girzyński, Ja-
rosław Kłaczkow, Aleš 
Zářický (ed.), W drodze 
do Niepodległej... Dyle-
maty, działania i pro-
gramy polityczne Pola-
ków i Czechów w latach 
1914–1918, Toruń 2019, 
s. 85-100 

978-
83-
8180-
152-2 

7 % 15 

HORČIČKA, Václav: Die Verfolgung des 
böhmischen Adels durch die Nationalsozialisten. 
Der Fall Schwarzenberger Primogenitur 

Historisches Jahrbuch, 
Vol. 139 (2019), s.  463-
497 WoS 

978-3-
451-
38586-
5 

100 % 34 

HORČIČKA, Václav – Županič, Jan: Českoslo-
venská pozemková reforma na statcích cizinců na 
Slovensku. Případ baronského rodu von Steiger-
Münsingen 

Historický časopis, Vol. 
67 (2019), No. 3, s. 481-
500 
WoS 

0018-
2575 
 
 

50 %  20 

HORČIČKA, Václav – ŽUPANIČ, Jan: První 
československá pozemková reforma jako faktor 
zahraniční politiky. Příspěvek k málo známému 
aspektu československo-rakouských vztahů v le-
tech 1918–1938 

Soudobé dějiny, Vol. 26, 
No. 4, s. 210-231 

1210-
7050 
 

50% 21 

NOVÝ, J., HONEŠ, F.   Stav a možnosti zajišťo-
vání ekonomickébezpečnosti podniku - české zku-
šenosti a mezinárodní komparace. The State and 
possibilities of ensuring economic and security of 
the company - Czech experience and International 
comparsion. 

Zborník vedeckých prác 
z 20. medzinárodnej ve-
deckej konferencie Med-
zinárodné vzťahy 2019: 
Aktuálně otázky svetovej 
ekonomiky a politiky. 

978-
80-
225-
4686-7 

 21 
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Bratislava: Publishing 
Ekonóm. EU, FMV Bra-
tislava 2019 

PETRÁŠ, R.: Ohlas sovětského řešení národ-
nostní otázky v meziválečném Československu 

Slovanský přehled 105, 
2019, č. 1, s. 35-48 

0037–
6922 

100% 14 

 
Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce  

Autor/Název výsledku Popis výsledku (využijte platnou Metodiku hodno-
cení výsledků na www.vyzkum.cz) 

PETRÁŠ, R.: Výhledy právní úpravy cestovního 
ruchu v roce 2019, leden 2019 
PETRÁŠ, R.: Protikladné právní řešení lázeňství  
a wellness, duben 2019 
PETRÁŠ, R.: Komplikovanost právní úpravy  
turismu a památkový zákon, červen 2019 
PETRÁŠ, R.: Moderní rozvoj vinařství a právo, 
červenec 2019 
 

COT celý o turismu (články v časopise) 

 
Účast pracovníků katedry na konferencích v hodnoceném roce 

Autor/Název příspěvku Konference (název, místo, termín) 

HORČIČKA, Václav: Politická ko-
rupce při provádění první pozemkové 
reformy, 5. 11. 
 

Mezinárodní konference: "Politická korupcia na území Sloven-
ska a v strednej Európe v 19. a 20. storočí", 4. – 5. 11. 2019, 
Univerzita Komenského Bratislava 
 

HORČIČKA, Václav: Tschechische 
Völkerrechtler in Paris, 28. 11. 
 

Mezinárodní konference: Wissenschaft im Dienste der Diploma-
tie und (Außen-)Politik, 28. und 29. November 2019, 
Universität Wien 

 
 
Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce 

Řešitel/é Název projektu Podaný/ 
udělený 
 

Poskytovatel 

HORČIČKA, Václav: Pozemková reforma v mezivá-
lečném Československu na stat-
cích cizích státních... 

Ukončen 
2019 

GAČR 

HORČIČKA, Václav Šlechta bez monarchie. Staré 
elity v posthabsburské střední 
Evropě (1918-38. 

Udělen 
2020-2022 

GAČR 
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Katedra mediálních studií: 
 
Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce 

Autor/Název článku Časopis, 
sborník 

ISBN: Podíl % Počet stran 

MEZULÁNÍK, R.:  The Digital God. 
In:MEGATRENDS AND MEDIA: Digital Uni-
verse. Trnava 2019 

 
MEGATRE
NDS AND 
MEDIA: Di-
gital Uni-
verse. Tr-
nava 2019 
(Web of 
Science and 
Scopus) 

978-80-
572-
0015-4 

  

MEZULÁNÍK, R.: Média v demokratické společ-
nosti. In: Kam kráčas demokracia?. Košice 2019. 

 
Kam kráčas 
demokra-
cia?. Košice 
2019. 
(Web of 
Science and 
Scopus) 

   

BUČEK, Jaroslav/Kontext média a kontext zroja 
jako súčasť prezentácie politikov. In:Univerzita 
Pavla Josefa Šafárika. Košice 2019. 

 978-80-
8152-
783-8 

 s. 181-199 

SVOBODOVÁ, Alena/Vysoká škola je i o aktiv-
ním přístupu.  

Univerzitní 
listy č. 
1/2019 

  s. 19 

SVOBODOVÁ, Alena/Uplatitelnost absolventů 
UJAK v teorii a praxi. 

Univerzitní 
listy – ode-
vzdán 
k tisku 2019 

   

 
Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce  

Autor/Název výsledku Popis výsledku (využijte platnou Metodiku hodno-
cení výsledků na www.vyzkum.cz) 

KAZDA, Jaromír /14.7.2019 rozhlasový pořad 
Setkání s Rudolfem Deylem starším Václav Vydra 
starší, Josef Bek, Miroslav Macháček, Ivan Jandl 

 

ŠTROBLOVÁ, Soňa/ Radio Hey, Colour, City – 
propagace Nadace Na draka /děti se svalovou 
atrofií/ - 2019  
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Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie a Institut globálních studií: 
 
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku 

Autor/Název Vydavatel ISBN Podíl % Počet 
stran 

KREJČÍ, O.: Komentáře a rozhovory. Díl 2.  
 

Praha: Argu-
ment OVIA 
z.s., 2019 

978-80-
907365-3-5 

100 226 

KREJČÍ, O.: Sametová revoluce. Druhé vydání. 
tran. ISBN  

 

Praha: Professi-
onal Pu-
blishing, 2019. 

978-80-
88260-37-0 

100 160 s 

PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. (SAK, P. 
spoluautor). Plzeň.  

Vydavatelství  
a nakladatelství 
Aleš Čeněk 
2019 

 6 780 

Marková, J. 2019 Reflexe predikcí vytvořených 
na přelomu tisíciletí In: Štědroň, B. Prognostika, 
1. vyd. 2019. 

 978-80-
7400-746-0 

10 130 

SAK, P. Nemocná společnost a sociální pedago-
gika. In: Marek Walancik Stanislava Hoferková. 
Zagrożenia jednostki we współczesnym 
społeczeństwie. Ohrožení jedince v současné spo-
lečnosti. Threat to the individual in the contempo-
rary society.  

Wydawnictwo 
Naukowe Aka-
demii WSB: 
Dąbrowa Gór-
nicza. 2019 

978-83-
65621-65-8 

  

ŠVIHLÍKOVÁ, I.: Resilience v ekonomice. In: Cí-
lek, V., Ač, A. a kol.: Věk nerovnováhy. Klima-
tická změna, bezpečnost a cesty k národní resi-
lienci. 

Academia, 
Praha 2019 

978-80-200-
2930-0   

Str. 
257-
267, 

 

RÁKOSNÍK, J.: Sociální bezpečnost – Příslib ko-
laborantů i odbojářů. In: Jaroslav Pažout- Kateřina 
Portmann (eds): Ve stínu války: Protektorát Čechy 
a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Su-
dety a další odtržená československá území v le-
tech 1938/39 – 1945. 

Praha- Liberec: 
Ústav pro stu-
dium totalitních 
režimů – Tech-
nická univerzita 
v Liberci, 2019, 

978- 80-
7494-500-7 

100% 
aut.  
podíl 

s. 108-
119 

Pozn.: , doc. Rákosník a JUDr. Zpěvák garantují a přednáší předměty ZT/PZ 
 
Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce 

Autor/Název článku Časopis, 
sborník 

ISBN: Podíl % Počet 
stran 

DANICS, Š.: Islámská radikalizace jako vážná 
bezpečnostní hrozba nejen pro Evropu, In: 
sborník z konference UJAK Praha, Podivný  
začátek 21. století – nový systém vládnutí?, 
ISBN:,  119 stran (autorský podíl 12%) 

UJAK Praha 
2019 

978-80-7452-
147-8 

12 119 

GAVLAS, P.: Jak a kam se vyvíjí bezpečnost – 
doktríny, strategie, technologie, In: sborník 
z konference UJAK Praha: Podivný začátek 
21. století – nový systém vládnutí?  

Praha UJAK 
2019 

978-80-7452-
147-8, 

12 119 

Gavlas, P.: Co všechno může znamenat ame-
rické odstoupení od smlouvy INF,   

! Argument 
3.2.2019 

ISSN 2570-
6934 
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Gavlas, P.: Sedmdesát let od vzniku NATO a 
dvacet let českého členství. Je co slavit?,  

 ! Argument 
5.4.2019 

ISSN 2570-
6934 

  

Gavlas, P.: 30 let od sametové revoluce: Dva 
úhly pohledu na bezpečnost,  

!Argument 
14.11.2019 

ISSN 2570-
6934 

  

KREJČÍ, O.: Epilog: Teorie mezinárodní poli-
tiky po studené válce, In: sborník z konference 
UJAK Praha: Podivný začátek 21. století – 
nový systém vládnutí?  

Praha UJAK, 
2019 

978-80-7452-
147-8 

11 119 

KREJČÍ, O.: Geopolitika a modernizace.  
In: Dossier. Příloha Literárních novin,  

LN říjen 2019 ISSN 12100-
0021 

 18-27 

Krejčí, O.: V r. 2019 vydal celkem 39 článků – 
analýz a  komentářů v odborném internetovém 
časopise 

!Argument, 
Rok 2019 

ISSN 2570-
6934 

 Asi 300 
str. 

KROH Michael, ŠVIHLÍKOVÁ Ilona. Econo-
mic sanctions and trade wars: a threat for the 
world economy sustainability. European Fo-
rum of Entreneurship 2019 „Sustainable Socio-
economic Development or Crisis on the Hori-
zon?“  

NEWTON 
College. Pra-
gue, March 
2019. 

978-80-
907435-7-1. 

 145 -153. 

KROH, M.: Americká obchodní politika a 
sankce, In: sborník z konference UJAK Praha: 
Podivný začátek 21. století – nový systém vlád-
nutí?                                       

Praha UJAK, 
2019 

978-80-7452-
147-8 

8 119 

KROH, M.: Problém rozdělování přebytku nad 
náklady, sborník z konference VŠFS K sociál-
nímu kapitálu, Praha 

Praha VŠFS 
22.11.2019 

V tisku   

PROROK, V.: Politika a teorie chaosu, In: 
sborník z konference UJAK Praha: Podivný 
začátek 21. století – nový systém vládnutí?  

Praha UJAK, 
2019 

978-80-7452-
147-8,   

9 119 

Prorok V. Politika, ideologie a právo: od ideo-
logie k umělé inteligenci. Kapitola do monogra-
fie Právo a uměla inteligence  

A. Čeněk. 
2019 

v tisku   

ПРОРОК1 В. Теория конфликта и политика 
в начале 21-го века. Kapitola do monografie  

Moskva 2019 v tisku   

Rodionova M, Prorok V. a kol. Volební pro-
cesy v Evropě a v Rusku – překlad knihy + 
jedna kapitola  

A. Čeněk 
2019 

v tisku   

Marková, J. 2019. The importance of econo-
mic diplomacy in the further development of 
the EU. In: International Journal of Public Ad-
ministration, Management and Economic. 

Development 
IJPAMED. 
Vol. 4, no. 
1.2019. 

ISSN 2533-
4077 

 11 str. 

Marková, J. 2019 Reflexe predikcí vytvoře-
ných na přelomu tisíciletí In: Štědroň, B. Pro-
gnostika, 1. vyd., 220 s., strany 37-49.  

Praha, 2019 ISBN 978-80-
7400-746-0 

 12 

ROUČ, V.: Diplomacie USA a geopolitický  
význam mexicko-americké hranice v minulosti  
a současnosti, In: sborník z konference UJAK 
Praha: Podivný začátek 21. století – nový sys-
tém vládnutí?  

Praha UJAK, 
2019 

978-80-7452-
147-8 

9 119 

SAK, P.  Vnitřní faktory bezpečnosti Evropy. 
In: Porada, V., Bruno, Bezpečná Evropa 2018. 

Praha:VŠFS, 
2019 

978-80-
7408185-9 
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Sborník z IX. ročníku mezinárodní vědecké 
konference. 

VÍŠEK, Jiří a Petr Kroupa. Vybrané aspekty 
garance ochrany lidských práv a svobod v Ev-
ropské unii, České republice a Slovenské re-
publice. In Gavlas, Pavel a kol. Podivný začá-
tek 21. století – nový systém vládnutí?  

Praha, UJAK 
2019 

978-80-7452-
147-8. 

10 119 

MARKOVÁ, J., ŠVIHLÍKOVÁ I.: Vliv pří-
mých zahraničních investic na vnější rovno-
váhu z pohledu platební balance Chorvatska  
a Slovinska. Scientia et Societas 1/2019. Roč-
ník XV. Newton College.  

. Scientia et 
Societas 
1/2019. Roč-
ník XV. Ne-
wton College 

Issn: 1801-
7118 

 s. 3-21 
 

ŠVIHLÍKOVÁ I, Kroh, M.: Economic sancti-
ons and trade wars: a threat for the world 
economy sustainability. In: Proceedings of the 
12th international scientific conference. Euro-
pean form of entrepreneurship 2019, “Susta-
inable socio-economic development or crisis 
on the horizon” 

Newton Coll-
ege, Prague, 
March 2019 

978-80-
907435-7-7 

 Str. 145-
153. 

ŠVIHLÍKOVÁ, I.: Posuny v ekonomické teo-
rii i praxi: deset let po Velké recesi, In: sbor-
ník z konference UJAK Praha: Podivný začá-
tek 21. století – nový systém vládnutí? 

Praha UJAK 
2019 

978-80-7452-
147-8 

8 119 

FIALA, Z.: Elektronické vládnutí v evropském 
kontextu, In: sborník z konference UJAK 
Praha: Podivný začátek 21. století – nový sys-
tém vládnutí?  

Praha UJAK, 
2019,                            

978-80-7452-
147-8, 

14 119 

ZPĚVÁK, A.: Právní obyčej v soudobém vni-
trostátním a mezinárodním právu, In: sborník 
z konference UJAK Praha: Podivný začátek 
21. století – nový systém vládnutí?  

? Praha 
UJAK 2019 

978-80-7452-
147-8 

5 119 

 
Konference pořádané katedrou v hodnoceném roce 

Název Místo konání Termín 
konání 

Počet 
účast. 

Druh (nár., 
mezinár., 
seminář, 

workshop) 

Podivný začátek 21. století – nový  
systém vládnutí? 

UJAK Praha 18.6.2019 20  

 
Účast pracovníků katedry na konferencích v hodnoceném roce 

Autor/Název příspěvku Konference (název, místo, termín) 

ROUČ, V.: Mírová dohoda s FARC  
a její realizace 

Mezinárodní vztahy 2019: aktuální otázky světové ekono-
miky a politiky, Smolenice, 28.11 2019 

Kroh, M. Problém rozdělování pře-
bytku nad náklady 

Teoretická konference k sociálnímu kapitálu, Vysoká škola 
finanční a správní 22.11.2019 

Marková, J. Význam společného digi-
tálního prostoru v procesu evropské  
integrace 

International Relations 2019: Current Issues of World 
Economy and Politics, Smolenice, 28.11.2019 
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PROROK, v.:Mezinárodní kulatý stůl: 
«Логистика в Арктике: проблемы 
международного сотрудничества» 

Ruská federace, Sankt Peterburg, Polytechnická univerzita 
28. 11. 2019, vystoupení «Политические риски при 
реализации транспортно-логистических проектов  
в Арктике в начале 21 века». 

 
Katedra práva: 

 
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku 

Autor/Název Vydavatel ISBN Podíl % Počet 
stran 

ZPĚVÁK, Aleš: Zákon o integrovaném záchran-
ném systému - komentář 

Wolters 
Kluwer 

978-80-
7598-
199-8 

100 164 

BRÁZDA, Jan; ZPĚVÁK, Aleš; HRÁBEK,  
Radek: Správa cizího majetku. 

Evropský 
ústav práva 
a soudního 
inženýrství 

978-80-
906601-
9-9. 

50% 200 

ZPĚVÁK, Aleš: Veřejný pořádek v soukromém 
právu. 

Institut pro 
veřejnou 
správu 
Praha 

978-80-
86976-
51-8. 

10% 10 

BRÁZDA, Jan: Odpovědnost za veřejný pořádek 
ve městech a obcích. 

Institut pro 
veřejnou 
správu 
Praha 

978-80-
86976-
51-8. 

10% 10 

 
Katedra speciální pedagogiky: 

 
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku  

Autor/Název Vydavatel ISBN Podíl % Počet 
stran 

Kolektiv autorů  - Klugerová Jarmila 
Metodika - Rozvoj občanských kompetencí v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze 
socioekonomicky znevýhodněného prostředí 

UJAK 978-80-7452-
139-3 

17% 74 

Kolektiv autorů  - Stárek Lukáš 
Metodika - Rozvoj občanských kompetencí v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze 
socioekonomicky znevýhodněného prostředí 

UJAK 978-80-7452-
139-3 

17% 74 

Kolektiv autorů  - Moucha Zdeněk 
Metodika - Rozvoj občanských kompetencí v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze 
socioekonomicky znevýhodněného prostředí 

UJAK 978-80-7452-
139-3 

17% 74 

Kolektiv autorů  - Janková Jana 
Metodika - Rozvoj občanských kompetencí v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze 
socioekonomicky znevýhodněného prostředí 

UJAK 978-80-7452-
139-3 

17% 74 
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Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce  

Autor/Název článku Časopis, 
sborník 

ISBN/ISSN Podíl % Počet 
stran 

Klugerová, Jarmila a Stárek, Lukáš 
Support for Creating Civil Competencies of Pri-
mary School Children from Socioeconomically 
Disadvantaged Backgrounds as a Form of Public 
Safety and Protection 

Časopis 
Košická bez-
pečnostná re-
vue 
 

Volume 9 
(2019) 
ISSN 1338-
4880 (print 
ver.), ISSN 
1338-6956 (on-
line ver.) 
http://kbr.vsbm.
sk/2019/n1/sta-
rek_kluge-
rova.pdf 
 

50 % 10 

Stárek, Lukáš a Klugerová, Jarmila 
Support for Creating Civil Competencies of Pri-
mary School Children from Socioeconomically 
Disadvantaged Backgrounds as a Form of Public 
Safety and Protection 

Časopis 
Košická bez-
pečnostná re-
vue 
 

Volume 9 
(2019) 
ISSN 1338-
4880 (print 
ver.), ISSN 
1338-6956 (on-
line ver.) 
http://kbr.vsbm.
sk/2019/n1/sta-
rek_kluge-
rova.pdf 
 

50 % 10 

M. Jůzl, P. Dohnal, K filozofickým východiskům 
suicidia 

Sebevraždy a 
sebepoško-
zování v pe-
nitenciárním 
prostředí 

978-8270-
5868-6 

50% 8 

Jan Josl/Patočka's Philosophy of Art and Care for 
the Soul 

Horizon:Stu-
dies in Phe-
nomenology 

ISSN: 2226-
5260 

100% 14,5 
normo-
stran. 

JŮZL, Miloslav, Otázky a problémy sexuálního ži-
vota osob ve výkonu trestu odnětí svobody 

Sborník, 
UJAK Praha 

978-80-7452-
138-6 

100% 12 

 
Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce 

Autor/Název výsledku Popis výsledku (využijte platnou Metodiku hod-
nocení výsledků na www.vyzkum.cz) 

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekono-
micky znevýhodněného prostředí Realizace pro-
jektu OP VVV. 
Odborný seminář na téma „Současné trendy v ob-
lasti kompenzačních pomůcek určených pro osoby 
se sluchovým postižením“ pořádaný Katedrou spe-
ciální pedagogiky dne 20. 3. 2019, Praha UJAK 

https://www.academia.edu/41312266/PATO%C4%8CKAS_PHILOSOPHY_OF_ART_AND_CARE_FOR_THE_SOUL
https://www.academia.edu/41312266/PATO%C4%8CKAS_PHILOSOPHY_OF_ART_AND_CARE_FOR_THE_SOUL
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Mezinárodní vědecká konference s názvem „Sou-
časné vzdělávací trendy v českém vězeňství“ pořá-
daná Katedrou speciální pedagogiky dne 15. 5. 
2019, Praha UJAK 
 

Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D. Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekono-
micky znevýhodněného prostředí Realizace pro-
jektu OP VVV. 
Odborný seminář na téma „Současné trendy v ob-
lasti kompenzačních pomůcek určených pro osoby 
se sluchovým postižením“ pořádaný Katedrou spe-
ciální pedagogiky dne 20. 3. 2019, Praha UJAK 
Mezinárodní vědecká konference s názvem „Sou-
časné vzdělávací trendy v českém vězeňství“ pořá-
daná Katedrou speciální pedagogiky dne 15. 5. 
2019, Praha UJAK 

doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. 
 

Odborný garant - Mezinárodní vědecká konference 
s názvem „Současné vzdělávací trendy v českém 
vězeňství“ pořádaná Katedrou speciální pedagogiky 
dne 15. 5. 2019, Praha UJAK 
Odborná konference 18. 10. 2019, Brno hrad Špil-
berk. Výstupní almanach jako kolektivní monogra-
fie k 10. Výročí založení Ústavu zabezpečovací de-
tence v Brně, odborný garant konference a editor 
almanachu.  
Člen vědecké rady UJAK Praha 

PhDr.. Miroslava Kotvová, Ph.D. Odborný seminář na téma „Současné trendy v ob-
lasti kompenzačních pomůcek určených pro osoby 
se sluchovým postižením“ pořádaný Katedrou spe-
ciální pedagogiky dne 20. 3. 2019, Praha UJAK 
Mezinárodní vědecká konference s názvem „Sou-
časné vzdělávací trendy v českém vězeňství“ pořá-
daná Katedrou speciální pedagogiky dne 15. 5. 
2019, Praha UJAK 

PhDr. Zdeněk Moucha, CSc. Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpeč-
nosti  
a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí Realizace projektu OP 
VVV. 
Tvorba sylabů a opor k akreditaci: Speciální peda-
gogika vychovatelství, Seminář k praxi I – V, 
Základy sociální práce opora a sylabus, Speciální 
pedagogika osob s poruchami chování II.  
Kapitoly z Etopedie. 
Mezinárodní vědecká konference s názvem „Sou-
časné vzdělávací trendy v českém vězeňství“ pořá-
daná Katedrou speciální pedagogiky dne 15. 5. 
2019, Praha UJAK 

PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.  Členka výboru Somatopedické společnosti – pořá-
dání odborných seminářů, konferencí, diagnostic-
kých dnů v JÚŠ 
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Vedení kurzu psychosociálních dovedností pro stu-
denty SŠ s tělesným postižením - "Pojďte se sezná-
mit" (do března 2019) 
Spolupráce s NIDV: přednášková činnost pro pro-
gram "Studium pro asistenty pedagoga" 
APIV A (4024) - tvůrce modulu DVPP - "Podpora 
vzdělávání dětí, žáků s tělesným postižením", 
prezentace a vytváření pracovních listů pro lektory 
projektu APIV B; vytváření metodiky dle cílové 
skupiny PP; proškolení lektorů APIV B, účast na 
odborném panelu KA3, networking 
Krajský metodik ŠPZ projektu KIPR do dubna 
2019 
NIDV - lektorská činnost v rámci dalšího vzdělá-
vání pedagogických pracovníků 

doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. Mezinárodní vědecká konference s názvem „Sou-
časné vzdělávací trendy v českém vězeňství“ pořá-
daná Katedrou speciální pedagogiky dne 15. 5. 
2019, Praha UJAK 
Členka redakční rady Social Pathology and Preven-
tion. 
Členka ediční komise Pedagogické fakulty UK. 
Členka Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR pro ob-
last vzdělávání Romů Rady vlády pro záležitost 
romské menšiny a Pracovní skupiny pro sociální 
začleňování; pravidelná zasedání. 

 
Konference pořádané katedrou v hodnoceném roce  

Název Místo konání Termín 
konání 

Počet 
účast. 

Druh  
(nár., mezi-
nár., 
seminář, 
workshop…) 

Současné trendy v oblasti kompenzač-
ních pomůcek určených pro osoby se 
sluchovým postižením 

Praha 20. 3. 
2019 

 odborný  
seminář 

Současné vzdělávací trendy v českém 
vězeňství 

Praha 15. 5. 
2019 

 mezinárodní  
vědecká kon-
ference 

 
Účast pracovníků katedry na konferencích v hodnoceném roce  

Autor/Název příspěvku Konference (název, místo, termín) 

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.  
 

Mezinárodní konference Evidence-Based Practice jako kieru-
nek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej – Poznaň; 28. – 29. 
3. 2019, příspěvek: Studijní program resocializační a peniten-
ciární pedagogika na UJAK Praha 
Odborný seminář na téma Učitelská profese v dnešním světě, 
Kaiserštejnský palác Praha, 16. 5. 2019 
Konference 10. let výkonu zabezpečovací detence, Brno 18. 
10. 2019 
Konference Stáří ve vězení: Pilotní projekt podpory a péče 
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Praha, 5. 11. 2019 
Mezinárodní konference Integrované/inkluzívne vzdelávanie 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potřebami – 
členka vědeckého výboru konference, příspěvek: Vzdělávání 
žáků se sluchovým postižením, Bratislava; 28. 11. 2019 

Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D. Konference Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální 
práce 
Praha, 19. – 20. 3. 2019 
Mezinárodní konference Evidence-Based Practice jako kieru-
nek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej – Poznaň; 28. – 29. 
3. 2019, příspěvek: Náhradní rodinná péče v České republice  
a její aspekt ve speciální pedagogice 
Odborný seminář na téma Učitelská profese v dnešním světě, 
Kaiserštejnský palác Praha, 16. 5. 2019 
Konference Budoucnost vzdělávání pracovníků v sociálních 
službách Praha, 22. 5. 2019 
Konference Stáří ve vězení: Pilotní projekt podpory a péče 
Praha, 5. 11. 2019 
Mezinárodní konference Integrované/inkluzívne vzdelávanie 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Bratislava; 28. 11. 2019 
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7. ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY 
 
 Rok 2019 byl čtvrtým rokem realizace nového Dlouhodobého (strategického) záměru Uni-
verzity Jana Amose Komenského Praha na období 2016–2020. Vize vysoké školy, její poslání 
a strategické priority pro nové období, jakož i vyhodnocení realizace strategického záměru za 
uplynulý rok 2018 jsou uvedeny též v kapitole I.2 této výroční zprávy. 
 Klíčovým strategickým směrem rozvoje UJAK je i nadále budování soukromé víceobo-
rové, humanitně a společenskovědně orientované univerzity a trvalé posilování kvality všech 
jejích činností. Tento záměr je vtělen do poslání (mise) UJAK, kterým je rozhojňovat, uchová-
vat a šířit vědění ve prospěch společnosti, rozšiřovat možnosti přístupu k vysokoškolskému 
vzdělání, podporovat celoživotní učení, zachovávat a uplatňovat akademické hodnoty, napo-
máhat rozvoji na národní i regionální úrovni, rozšiřovat a prohlubovat mezinárodní spolupráci 
ve studiu a vědě a přispívat k vytváření novodobé tradice českého soukromého vysokého škol-
ství. 
 Základními rozvojovými prioritami UJAK pro období do roku 2020 je obnovení akreditací 
dosavadního oborového portfolia a získání akreditací pro nové studijní programy, zvýšení počtu 
studentů, důraz na hodnocení a zajišťování kvality všech činností univerzity a jejich personál-
ního zajištění, internacionalizace instituce, zvýšení vědeckého výstupu, rozvoj nových studij-
ních programů, úzká spolupráce s praxí a posilování dalších aspektů tzv. „třetí role“ vysokých 
škol. 
 V roce 2019 byly splněny významné cíle strategického záměru UJAK v následujících ob-
lastech: 
 inovace studijních programů v návaznosti na požadavky trhu práce (částečně splněno); 
 optimalizace veškerých procesů, efektivní využívání kapacity budov. 
 zvyšování míry kompetencí akademických pracovníků (v rámci řešení projektu OP VVV 

„Kvalita UJAK“); 
 provedení změn v systému řízení lidských zdrojů; 
 využívání zpětné vazby hodnotitelů a Rady NAÚ a výstupů z řešených projektů v navrho-

vání a uskutečňování studijních programů; 
 průběžné zajišťování kompatibility systému hodnocení a zajišťování kvality UJAK s po-

žadavky legislativy a NAÚ; 
 průběžná inovace struktury vnitřních předpisů a dalších norem; 
 posílení a rozvoj komplexní podpory systému hodnocení a zajišťování kvality s využitím 

informačních technologií (včetně elektronické informační podpory přípravy žádostí o ak-
reditaci, řízení vysoké školy a komunikace vysoké školy s jejím okolím); 

 provádění autoevaluace; 
 využívání metodiky výsledků učení; 
 zvyšování kvality a udržování vyvážené struktury akademických pracovníků ve vztahu ke 

studijnímu portfoliu; 
 rozvíjení systému motivace a péče o akademické pracovníky; 
 zvýšení počtu zahraničních studentů v programu ERASMUS+; 
 inovace a implementace strategie personálního rozvoje akademických pracovníků. 
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V roce 2019 dosud nebyly naplněny cíle strategického záměru v následujících oblastech: 
 navýšení počtu studentů v akreditovaných studijních programech ve srovnání s minulým 

obdobím; 
 navýšení zahraničních studentů v akreditovaných studijních programech; 
 akreditace programu typu „joint degree“ / „double degree“; 
 další rozvoj doktorských studijních programů; 
 získání všech nových akreditací studijních programů podle schváleného záměru; 
 navýšení podílu příjmů z VaVaI na celkových příjmech vysoké školy. 

V roce 2019 UJAK získala novou akreditaci tradičního bakalářského studijního pro-
gramu Speciální pedagogika v rámci nového systému akreditací (po novele zákona o vyso-
kých školách v roce 2016) a začala uskutečňovat nově akreditovaný bakalářský studijní pro-
gram Resocializační a penitenciární pedagogika. 

V roce 2019 se zastavil několik let po sobě trvající pokles počtu studentů, nedošlo však  
k výraznějšímu navýšení počtu studentů v akreditovaných studijních programech. Postup zís-
kávání nových akreditací studijních programů byl stále pomalejší oproti očekávání. UJAK za 
této situace nadále posilovala personální zajištění a kvalitativní rozvoj vysoké školy, připravila 
nové, resp. upravené žádosti o akreditaci studijních programů (předloženy k akreditaci po-
čátkem roku 2020) v rámci naplňování koncepce restrukturalizace dosavadních studijních 
oborů do rámce širších studijních programů.  
 Pro posílení otevřenosti vysoké školy a jejího akademického prostředí UJAK pokračovala 
ve vydávání vlastního časopisu, Univerzitní listy, který je zaměřen na informování široké ve-
řejnosti o systému našeho vysokoškolského vzdělávání a o místu UJAK v něm a má sloužit 
jako nástroj důstojného plnění tzv. třetí role UJAK ve společnosti.  
 V rámci výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti UJAK v roce 2019 řešila 2 pokraču-
jící projekty OP VVV, 1 pokračující projekt GA ČR, 1 pokračující projekt VEGA (jako zahra-
niční partner), 1 projekt pro veřejnou samosprávu a 5 projektů specifického výzkumu na vyso-
kých školách v rámci Studentské grantové soutěže UJAK. 
 Detailní vyhodnocení dalších rozvojových aktivit a výsledků vysoké školy v oblastech 
vedení instituce a její strategie, studia, rozvoje lidských zdrojů, tvůrčí činnosti, internacionali-
zace, třetí role a vysokoškolské infrastruktury je předmětem kapitoly II.9 této výroční zprávy. 
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8. ZÁVĚR 
 
 UJAK se již od svého vzniku v roce 2001 profiluje jako centrum humanitní vzdělanosti  
a poznání, které současně flexibilně reaguje na vývoj a trendy vysokoškolského vzdělávání  
i na společenské potřeby a požadavky trhu práce na absolventy takto orientované vysoké školy. 
UJAK dlouhodobě usiluje o prokazatelné naplňování všech tří rolí moderní univerzity – role 
vzdělávací, výzkumné a společenské. UJAK v praxi podporuje myšlenku širokého přístupu 
k vysokoškolskému vzdělání, a to svou oborovou strukturou a inovativním přístupem k obsahu  
a výuce vysokoškolských oborů, moderním pojetím prostupnosti studia i přístupem ke studen-
tům. Stejně tak UJAK naplňuje poslání instituce podporující vzdělávání ve všech životních eta-
pách studentů, a tomu uzpůsobuje své formy a metody. 
 Historicky specifickým rysem UJAK byl důraz na rozvoj studijních programů nyní zařa-
zených do oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika – Andragogika, Speciální pedagogika 
a nejnověji Resocializační a penitenciární pedagogika. V této oblasti vzdělávání jsou na UJAK 
akreditovány všechny tři stupně studia (bakalářské, navazující magisterské, doktorské). Dalšími 
oblastmi vzdělávání, v nichž má UJAK akreditovány studijní programy, jsou Mediální a ko-
munikační studia, Ekonomické obory, Politické vědy, Právo, Umění, Vědy o umění a kul-
tuře a Bezpečnostní obory. 
 Studium na UJAK je horizontálně i vertikálně prostupné, UJAK podporuje přenositelnost 
kreditů z kurzů CŽV do univerzitního studia, z jiných vysokých škol a vyšších odborných škol 
do univerzitního studia a poskytuje unikátní provázanost mezinárodně akreditovaného studia 
MBA s ekonomicky zaměřeným akreditovaným vysokoškolským studiem. Studium na UJAK 
je plně přizpůsobeno potřebám všech studentů jak v prezenční formě studia (především velko-
rysé a stále se rozvíjející prostorové, materiální a technické zajištění studia v sídle školy v Praze 
zahrnující mimo jiné i unikátní komplex profesionálního audio-vizuálního studia), tak studen-
tům v kombinované formě (studijní opory, technologické prostředky, uzpůsobení času pre-
zenční výuky apod.). UJAK dbá o zpřístupnění vysokoškolského studia i pro uchazeče  
a studenty se zdravotním postižením. 
 UJAK v roce 2019 uskutečnila některé významné změny. Hodnocení procesu utlumo-
vání původních studijních programů se studijními obory a vyhodnocení efektivity podpůrných 
činností se odrazilo ve změnách ve struktuře kateder. Potřeba efektivního využívání infrastruk-
tury vysoké školy a zlepšení komunikace mezi součástmi UJAK vedla k přemístění rektorátu 
UJAK. Došlo k obměně vedení vysoké školy na pozicích dvou prorektorů. Záměr získávání 
nových akreditací nebyl zcela naplněn, ale vysoká škola postupovala v obnově a inovaci nej-
důležitějších součástí svého studijního portfolia podle nových požadavků. Zastavil se dlouho-
dobý propad počtu studentů. Kvalitativní rozvoj vysoké školy zaznamenal dílčí pozitivní obrat 
(nové studijní programy). Byla provedena profilace studijních programů pro žádosti o nové 
akreditace studijních programů. Nové žádosti o akreditace studijních programů zohledňovaly 
požadavky diverzity a dostupnosti vysokoškolského vzdělání. Byla posílena síť pracovišť úzce 
spolupracujících se školou. Na základě nových akreditačních požadavků probíhal proces pře-
chodu na plné smluvní zajištění institucionální spolupráce pro zajištění studentských praxí. 
Nové vnitřní předpisy a směrnice obsahují opatření ke zvýšení zainteresovanosti akademických 
pracovníků na vědecké činnosti. Byla upravována struktura akademických pracovníků ve vazbě 
na počet studentů, akreditované studijní programy a požadavky Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství. 
 V nadcházejícím období bude UJAK pokračovat v obnově akreditací dalších stěžejních 
studijních programů, bude uskutečňovat a inovovat již nově akreditovaná studia a bude též tvo-
řit nový strategický záměr pro období 2021–2025, který stanoví další směřování vysoké školy. 
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II. TEXTOVÁ PŘÍLOHA 
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI  

UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.  
ZA ROK 2019 

  
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE 

 
 Tato textová příloha tvoří povinnou součást výroční zprávy o činnosti a její struktura 

(kapitoly II.1 – II.11) je dána požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
Název školy: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) 
Sídlo:   Roháčova 1148/63, 130 00  Praha 3 
Telefon:  267 199 001 
Fax:    267 199 040 
E-mail:   ujak@ujak.cz 
Web:    www.ujak.cz 
Rektor:   doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 
 
 Organizační schéma UJAK  
 
 Rektorát 
 Rektor 
 Sekretariát rektora 
 Vědecká rada 
 Rada pro vnitřní hodnocení  
 Disciplinární komise  
 Právní oddělení 
 Správa budov  
 Kvestor  
 Prorektoři 
 Kancléř 
 Studijní oddělení 
 Centrum praxí  
 Ekonomické oddělení 
 Referát PaM   
 Oddělení vědy 
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 Zahraniční oddělení 
 Centrum DiV 
 Oddělení akreditací a zajišťování kvality 
 Oddělení CŽV 
 Oddělení marketingu a komunikace 
 Oddělení IT 
 Audiovizuální studio 
 Knihovna 
 Vydavatelství UJAK 
 Prodejna skript 
 Pokladna 
 Recepce 

 Katedry a ústavy 
 Oddělení sekretariátů kateder 
 Katedra speciální pedagogiky 
  Akademické poradenské centrum 
 Katedra andragogiky 
 Katedra ekonomických studií  
  Vedení programu MBA 
 Katedra mediálních studií  
 Katedra práva 
 Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie a Institut globálních studií 
 Katedra cizích jazyků 
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Vedení UJAK  
Rektor   doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. 
Prorektoři  PaedDr. Irena Dolejší, CSc. 
    doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. 
   PhDr. Milan Demjanenko, Ph.D. 
   JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D. 
Kvestor  Ing. Jana Kolářová 
Kancléř  Ing. Petr Blecha, MBA 
 
 Změny ve vedení UJAK s účinností od 1. 9. 2019 
 Jmenování prorektorů (PhDr. M. Demjanenko, Ph.D., JUDr. A. Zpěvák, Ph.D.), uvolnění 
prorektora (doc. PhDr. K. Kohout, CSc.).    

 
 Složení vědecké rady UJAK  

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. (UJAK – předseda) 
doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. (UJAK) 
doc. PhDr. Karel Kohout, CSc. (UJAK) 
PaedDr. Irena Dolejší, CSc. (UJAK) 
Ing. Jana Kolářová (UJAK) 
JUDr. Aleš Zpěvák. Ph.D. (UJAK) 
PhDr. Milan Demjanenko, Ph.D. (UJAK) 
doc. PhDr. Jaroslav Koťa (Univerzita Karlova v Praze) 
Ing. Marcel Grün (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy) 
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)  
PhDr. Pavel Baran, CSc. (Akademie věd ČR) 
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. (UJAK) 
doc. Dr. Eva Šotolová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze) 
doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D. (UJAK) 
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze) 
doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. (UJAK) 
prof. Jiří Svoboda (UJAK) 
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. (UJAK) 
Ing. Petr Špírhanzl (Úřad vlády České republiky) 
Čestní zahraniční členové: 
prof. Dr. Oğuz Borat (Fatih University, Istanbul) 
prof. Dr. Jost Reischmann (Otto-Friedrich-Universität, Bamberg) 
prof. Dr. Friedrich Roithmayr (Johannes Kepler Universität Linz) 
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Změny ve složení Vědecké rady UJAK v roce 2019 
Ing. Petr Kynštetr, CSc. – uvolněn. 
PhDr. Milan Demjanenko, Ph.D. – jmenován. 
JUDr. Aleš Zpěvák. Ph.D. – jmenován. 
 

 Složení oborových rad doktorského studia 
 

Oborová rada – doktorský studijní program „Pedagogika“,  
studijní obor „Andragogika“ 
 
Předseda: doc. Dr. Milan Beneš  
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., prof. PhDr. Jan Barták, DrSc., PhDr. Milan Demjanenko, 
Ph.D., PaedDr. Irena Dolejší, CSc., doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., doc. PhDr. Radomír Havlík, 
CSc., doc. PhDr. Karel Kohout, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., prof. PhDr. Viera 
Prusáková, CSc., PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D., PhDr. Marie Vacínová, CSc. 
 
Externí členové: Mgr. Milan Chmura, Ph.D. (jmenován k 1. 7. 2019), prof. PaedDr. Miroslav 
Krystoň, CSc., doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (jmenován k 1. 7. 2019), doc. PaedDr. Ivan 
Pavlov, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc. (uvolněn k 1. 7. 2019), prof. PhDr. 
Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA (uvolněn k 1. 7. 2019). 
 

Oborová rada – doktorský studijní program „Speciální pedagogika“,  
studijní obor „Speciální pedagogika“ 
 
Předsedkyně: doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. 
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., PaedDr. Irena Dolejší, CSc., doc. PhDr. Kateřina Hádková, 
Ph.D., PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D., doc. PhDr. Karel Kohout, CSc., doc. PaedDr. Eva 
Šotolová, Ph.D. 
 
Externí členové: prof. Dr. hab. Adam Stankowski, doc. PhDr. Antonia Tisovičová, Ph.D. 
 
 

Zastoupení UJAK v reprezentaci českých vysokých škol  
 

Reprezentace Zastoupení UJAK 

Česká konference rektorů Rektor UJAK,  
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.  

– člen, bývalý místopředseda  

Rada vysokých škol Prorektorka UJAK pro akademické pracovníky, 
PaedDr. Irena Dolejší, CSc.  

– členka předsednictva,  
členka Legislativní komise 
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 Vize UJAK 
 
 Univerzita Jana Amose Komenského Praha směřuje k pevnému zakotvení jako humanitně  
a společenskovědně zaměřená soukromá univerzita náležející mezi nejvýznamnější soukromé 
vysoké školy v České republice s mezinárodním přesahem. Usiluje se být univerzitou rozvíjející 
jak prakticky orientované studijní programy a obory, tak vyšší studia s významným podílem 
výzkumu a dalších tvůrčích činností. V rámci legislativních možností chce nadále působit jako 
výzkumná organizace s důrazem na propojení výsledků výzkumu s praxí. Chce se v domácím 
i mezinárodním prostředí prezentovat jako dynamická vysokoškolská instituce reagující na 
změny vnějšího prostředí, nové trendy ve vzdělávání a výzkumu, požadavky studentů, trhu 
práce a dalších významných aktérů ovlivňujících činnosti vysokých škol.  
 
 Poslání UJAK 
 
 Posláním Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. je rozhojňovat, uchovávat  
a šířit vědění ve prospěch společnosti, rozšiřovat možnosti přístupu k vysokoškolskému vzdě-
lání, podporovat celoživotní učení, zachovávat a uplatňovat akademické hodnoty, napomáhat 
rozvoji na národní i regionální úrovni, rozšiřovat a prohlubovat mezinárodní spolupráci ve stu-
diu a vědě a přispívat k vytváření novodobé tradice českého soukromého vysokého školství. 
 
 Takto formulovanou misí vymezuje Univerzita Jana Amose Komenského Praha své  
postavení a charakter svého působení jako: 
 instituce terciárního vzdělávání na univerzitní úrovni, která si je vědoma svého společen-

ského působení; 
 instituce spjatá nejen se šířením vědění, ale i jeho uchováním a rozhojňováním, tedy s vě-

deckým výzkumem; 
 instituce, která přispívá k rozšíření možností přístupu k vysokoškolskému vzdělání, a to 

svou oborovou strukturou a inovativním přístupem k obsahu a výuce vysokoškolských 
oborů, moderním pojetím prostupnosti studia a přístupem ke studentům; 

 instituce, která podporuje vzdělávání ve všech životních etapách studentů, a tomu uzpůso-
buje své formy a metody; 

 instituce, která si je vědoma důležitosti akademických práv a svobod; 
 instituce, která je otevřena spolupráci s regiony i mimo své sídlo a které není lhostejný její 

rozvoj; 
 instituce, která směřuje k trvalému posilování mezinárodní akademické spolupráce  

a své činnosti uzpůsobuje mezinárodnímu uznání jejich výsledků; 
 instituce schopná nabídnout vhodné podmínky pro studium zahraničních studentů; 
 instituce otevřená k hodnocení ze strany mezinárodních akreditačních komisí a agentur 

(aktuálně např. FIBAA); 
 instituce, která si je vědoma pozice i zodpovědnosti za působení v relativně nedávno ob-

noveném sektoru českého soukromého vysokého školství. 
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 Strategické cíle UJAK 
 
 Strategické cíle UJAK udávají směry rozvoje univerzity, které mohou přesahovat období 
aktuálního strategického záměru UJAK, avšak mohou být operacionalizovány v rámci Dlouho-
dobého (strategického) záměru UJAK na období 2016−2020 a jeho každoročních aktualizací. 
Strategické cíle jsou vztaženy k Prioritním cílům Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na 
období 2016–2020 (Dlouhodobý záměr ministerstva). 
 

PRIORITNÍ CÍL 
MŠMT 

STRATEGICKÝ CÍL  
UJAK 

1: Zajišťování kvality 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 

Zajistit kompatibilitu Systému komplexního hodnocení  
a zajišťování kvality UJAK s požadavky legislativy a ak-
reditačního orgánu. S využitím moderních metod ma-
nagementu kvality, zajišťovat jeho funkčnost a prostup-
nost s navazujícími dokumenty ve vnitřním i v relevant-
ním vnějším prostředí.  
 
Udržovat a průběžně inovovat strukturu předpisů týkají-
cích se činnosti vysoké školy v souladu s danou legislati-
vou. 
 
Rozvíjet komplexní podporu systému hodnocení a zajiš-
ťování kvality s využitím informačních technologií (ana-
lýzy, systém dokumentů, sdílení apod.). 
 
Nadále provádět pravidelně autoevaluaci ve stanovené pe-
riodicitě, výstupy projednávat na příslušných organizač-
ních úrovních a v rámci orgánů vysoké školy v souladu 
s předpisy vysoké školy a vytvářet další směry rozvoje vy-
soké školy týkající se zejména vnitřního prostředí, perso-
nální politiky apod. 
 
Porovnávat výsledky vnitřního hodnocení vybraných klí-
čových témat s dostupnými výstupy vysokých škol na ná-
rodní, ev. na mezinárodní úrovni, a reagovat na žádoucí 
změny – uplatňování benchmarkingu. Podporovat otevře-
nost k hodnocení ze strany mezinárodních akreditačních 
komisí a agentur (aktuálně např. FIBAA). 
 
Zvýšit počet interních specialistů na akreditační agendu  
a zajišťování kvality. Do přípravy akreditačních doku-
mentů zapojit širokou skupinu partnerů. 
 
Plně využívat metodiky výsledků učení při přípravě, rea-
lizaci i hodnocení studijních programů. 
 
Zabezpečit výuku kvalitními akademickými pracovníky  
a rozšiřovat příležitosti k jejich rozvoji. Vytvořit a udržo-
vat kulturu, která podporuje kvalitu učení. Zvýšit počet 
akademických pracovníků s nejvyšší kvalifikací. 
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9 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

11 

Udržovat vyváženou strukturu akademických pracovníků 
z pohledu interních a externích v žádoucích poměrech ve 
vztahu ke studijnímu portfoliu. Udržovat procentuální po-
díl akademických pracovníků v pracovním poměru na 
plný pracovní úvazek v závislosti na požadavcích přija-
tých akreditačních standardů.   
 
Rozvíjet systém motivace a péče o akademické pracov-
níky. 
 
Plně implementovat inovativní systém finančního a nefi-
nančního ohodnocení akademických pracovníků. 

2: Diverzita  
a dostupnost 

12 
 
 

13 
 
 
 
 
 

14 
 
 

15 
 
 
 

16 

Dotvořit síť „klinických pracovišť“ úzce spolupracujících 
se školou, především na úrovni zařízení sociální péče. 
 
V závislosti na rozvoji legislativy vytvořit s účastí part-
nerů metodiku uznávání předchozího vzdělání získaného 
v procesu formálního i neformálního vzdělávání a uplat-
ňovat ji v souladu s požadavky praxe a platnou legislati-
vou. 
 
Rozvíjet a prohlubovat stávající systém poradenství (stu-
dijní, profesní, kariérní, sociální). 
 
Rozšířit prostory pro studenty k trávení volného času mezi 
výukou včetně zvýšení kapacity míst s PC pro studenty 
v knihovně – rozšíření prostoru studovny. 
 
Zvýšit investice do speciálního vybavení AV Centra. 

3: Internacionalizace 
 

17 
 
 
 

18 
 

19 
 
 

20 
 

Zvýšit počet zahraničních studentů v programu ERAS-
MUS+ a zahraničních studentů plně studujících v akredi-
tovaných studijních programech. 
 
Zvýšit učitelskou mobilitu. 
 
Dosáhnout akreditace a uskutečňování programu „joint 
degree“ / „double degree“. 
 
Zvýšit počet interních specialistů na zajišťování zahra-
niční spolupráce a rozvoj partnerství se zahraničními part-
nery. 

4: Relevance 21 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

Inovovat studijní programy/obory v návaznosti na poža-
davky praxe, na vývoj na trhu práce a rozšířit jejich port-
folio v horizontálním směru (větší nabídka studijních pro-
gramů/oborů) a ve vertikálním směru (posílit vyšší stupně 
studia). 
 
Rozšířit nabídku studijních programů/oborů v cizím ja-
zyce, spolupracovat se zahraničními univerzitami a dále 
rozvíjet vzájemnou prostupnost studia. 
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23 
 
 
 

24 
 
 

25 
 
 

26 
 
 
 

27 
 
 
 
 

28 
 
 

Podporovat spolupráci akademických pracovníků ve 
vnitřním prostředí s cílem jejich aktivní účasti při tvorbě 
nových studijních programů/oborů. 
 
Využívat ve výuce informační technologie novými způ-
soby ke zkvalitnění a rozšíření dostupnosti obsahu studia. 
 
Zvyšovat kvalitu studia a studijních výsledků a zajišťovat 
tak vysokou míru uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 
 
Uplatnit vytvořený model společného studijního základu 
vybraných studijních oborů s využitím kombinované 
formy studia a posílením distančních prvků v této formě. 
 
Dosáhnout strategického partnerství na úrovni dohod  
o vzájemné spolupráci (včetně prováděcích protokolů) 
s významnými partnery ve veřejnoprávní a soukromé pod-
nikatelské oblasti. 
 
Současný klub absolventů transformovat na komplexní 
systém spolupráce s absolventy a partnerskými institu-
cemi (zaměstnavatelé). 

5: Kvalitní a relevantní 
výzkum, vývoj, inovace 

29 
 
 
 

30 
 
 
 

31 
 
 

32 
 
 

33 
 
 
 
 
 
 

34 

Rozvíjet doktorské studijní programy v návaznosti na vě-
decko-výzkumnou činnost a spolupráci s partnerskými za-
hraničními univerzitami a odbornou praxí. 
 
Zvýšit počet akademických pracovníků (a pracovníků 
podpory VaVaI) aktivních ve výzkumu a v podpoře vý-
zkumu. 
 
Zvýšit počet studujících v doktorských studijních progra-
mech. 
 
Zvýšit podíl příjmů z VaVaI na celkových příjmech vy-
soké školy vůči současnému stavu. 
 
Dosáhnout strategického partnerství na úrovni dohod  
o vzájemné spolupráci (včetně prováděcích protokolů) 
s významnými akademickými partnery v zahraničí. Spo-
lupráci prioritně zaměřit na společné uskutečňování vý-
zkumných aktivit a ve vzdálenějším horizontu rozvíjet 
společná studia. 
 
Zvýšit roční investice do klasických i elektronických  
informačních zdrojů. 

6: Rozhodování  
založené na datech 
 

35 
 
 

36 
 
 
 

Modernizovat ICT vybavení v pracovnách vyučujících,  
na katedrách a v učebnách. Zvýšení investic do ICT. 
 
Propracovat vnitřní systém komunikace pro sdílení infor-
mací. 
 



9 

37 
 

Udržovat a dále rozvíjet školní informační systém, využí-
vat program Theses včetně rozšířených aplikací. 

7: Efektivní  
financování 

38 
 
 
 

39 
 
 
 
 

40 
 
 

41 
 
 
 
 

42 

Navýšit zdroje financování − zvyšování počtu studentů 
v akreditovaných studijních programech při zachování 
současné výše školného. 
 
Získávání nových zdrojů – rozvinout portfolio dalších slu-
žeb mimo akreditované studijní programy – udržení akre-
ditace a rozvoj mezinárodního programu MBA, rozvoj 
dalších kurzů CŽV, jazykové vzdělávání. 
 
Získávání nových zdrojů – zvýšit příjmy z projektů 
(VaVaI, rozvojové projekty EU apod.). 
 
Zlepšení využívání zdrojů – zefektivnit mzdovou politiku: 
odměňování ve vazbě na výkon, na další přínosy z hle-
diska působení akademického i podpůrného pracovníka, 
využívání motivační složky mzdy apod. 
 
Optimalizovat veškeré procesy. Efektivně využívat kapa-
citu budov. Průběžně modernizovat zařízení a informační 
technologie.  

 
 
 
 Změny ve vnitřních předpisech UJAK v roce 2019 
 

V oblasti vnitřních předpisů došlo v roce 2019 k registraci nového Studijního a zkušeb-
ního řádu (MŠMT dne 10.5.2019 pod č.j. MSMT-14663/2019-2). 
 
 
 Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím 
 

V roce 2019 nebyla UJAK podána žádná žádost o poskytnutí informací podle § 18 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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2. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA 
A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

 
 Studijní programy popsané metodikou výsledků učení 
  

Následuje seznam akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků 
učení včetně dvou programů, které jsou akreditovány vedle českého jazyka i v jazyce cizím.  
2 studijní programy/obory budou touto metodikou popsány při následující akreditaci (v se-
znamu jsou označeny proloženě). V roce 2019 přibyl nově akreditovaný bakalářský studijní 
program „Speciální pedagogika“. Celkový počet akreditovaných studijních programů po-
psaných metodikou výsledků učení na UJAK v roce 2019 byl 12, oproti minulému roku 
přibyl 1 studijní program. 
 

Studijní program Typ  
programu Akreditovaný obor 

Dramatická umění B Audiovizuální komunikace a tvorba 

Ekonomika a management 
B Bezpečnostní studia 

B Manažerská studia - Řízení lidských 
zdrojů 

Economic Policy and Administration B European Economic and Public  
Administration Studies 

Hospodářská politika a správa 

B Evropská hospodářskosprávní studia 

B Management cestovního ruchu 

N Evropská hospodářskosprávní studia 

N Management cestovního ruchu 

Mediální a komunikační studia 
B Sociální a mediální komunikace 

N Sociální a mediální komunikace 

Mezinárodní vztahy a diplomacie B nedělený SP 

Pedagogika 
N Andragogika 

D Andragogika 

Právní specializace B Právo v podnikání 

Resocializační a penitenciární pedago-
gika 

B nedělený SP 

Specializace v pedagogice B Vzdělávání dospělých 

Specialization in Education B Adult Education 

Speciální pedagogika 

B nedělený SP 

B Speciální pedagogika - vychovatelství 

D Speciální pedagogika 
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Teorie a dějiny divadla,  
filmu a masmédií 

B Scénická a mediální studia 

 
 

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a uskutečňování studijních programů  
a způsob vyhodnocení tohoto zapojení 
 Spolupráci s aplikační sférou, resp. se zaměstnavateli na rozvoji a uskutečňování studijních 
programů považuje UJAK za významnou oblast svého působení. Tato spolupráce se projevuje 
v několika rovinách: 
• UJAK rozvíjí studijní programy / obory, které jsou přímo založeny na aktivní spolupráci 

se zaměstnavateli – např. „Andragogika“, „Speciální pedagogika“, „Resocializační a peni-
tenciární pedagogika“. 

• UJAK uskutečňuje a inovuje studium ve spolupráci s aplikační sférou, jakožto poskytova-
telem studentských praxí – typicky v programech „Speciální pedagogika“ nebo „Resocia-
lizační a penitenciární pedagogika“, ale i v dalších profesně orientovaných studijních pro-
gramech. V této rovině též dochází cíleně k rozvoji přímých kontaktů navázaných v rámci 
odborných praxí nebo dlouhodobé smluvní spolupráce v rámci třetí role vysoké školy. 

• UJAK přímo spolupracuje s aplikační sférou při tvorbě studijních programů až do úrovně 
studijních plánů a jednotlivých předmětů – např. v minulosti při tvorbě a dočasném (podle 
konkrétních požadavků aplikační sféry) uskutečňování programu oboru „Pojišťovnictví“ 
nebo v současnosti při tvorbě nově akreditovaného studijního programu „Resocializační 
pedagogika“ ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR.   

• UJAK umožňuje partnerům z aplikační sféry přímo se podílet na řízení vzdělávání – např. 
v mezinárodně akreditovaném programu „Master of Business Administration“, kde jsou 
zaměstnavatelé a další externí aktéři přímo členové řídících a poradních struktur programu.  

• UJAK vyhodnocuje zpětnou vazbu od zaměstnavatelů v rámci svého vnitřního systému 
hodnocení a zajišťování kvality. 

 
 UJAK systematicky buduje smluvní síť spolupracujících institucí z aplikační sféry. Do-
sud uzavřené smlouvy či memoranda o spolupráci zahrnují: 

 Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Institutem ochrany obyvatelstva (MV ČR, 
GŘ HZS ČR) (od r. 2009) 

 Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Českou televizí (od r. 2013) 
 Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Svazem Vietnamců v České republice (od r. 

2014) 

 Dohoda o součinnosti při rozvoji inovačního podnikání v podmínkách ČR mezi UJAK 
a Asociací inovačního podnikání ČR, z.s. (od r. 2015) 

 Memorandum o spolupráci mezi UJAK a spolkem „Šance na návrat“, z. s. (od r. 2016) 

 Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Evropským ústavem práva a soudního in-
ženýrství (od r. 2018) 

 Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Národním institutem pro další vzdělávání 
(od r. 2018) 

 Rámcová smlouva o zabezpečení praxí studentů mezi UJAK a Nadačním fondem Ko-
lečko (od r. 2018) 

 Projektové partnerství a partnerství při rozvoji studijního programu mezi UJAK a Gene-
rálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR (od r. 2018) 
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 Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Dopravním podnikem hlavního města 
Prahy (od r. 2019) 

 Rámcová smlouva o zajištění odborné praxe mezi Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy a UJAK (od r. 2019) 

Při uskutečňování studijních programů/oborů probíhá další spolupráce s praxí, a to zej-
ména prostřednictvím vyučujících praxe, garanta praxí, na úrovni katedry či managementu 
UJAK v rámci smluv a dohod o vzájemné spolupráci apod. Řešeno je i zapojování odborníků 
z praxe na vedení bakalářských nebo diplomových prací, které probíhá po posouzení (diplom, 
životopis a dotazník dalšího odborníka) a schválení žádosti (žádost schvaluje vedoucí katedry 
a prorektor pro studium a vzdělávání, u studijního programu Speciální pedagogika ještě garant 
studijního programu) – viz opatření rektora ke kvalifikačním pracím. 

Rovněž dochází i k zapojování odborníků z praxe, tedy dalších odborníků, do vzdělávacího 
procesu – do výuky. S řadou odborníků UJAK spolupracuje dlouhodobě, a to nejen jako s jed-
notlivci, ale i institucemi, které často zastupují. Odborníci z praxe a absolventi z UJAK jsou 
také často zváni na workshopy nebo konference, kterých se studenti účastní. 

Kvalifikační práce studentů kombinovaného studia jsou často zaměřeny přímo na řešení 
konkrétních potřeb zaměstnavatele. Kromě povinné odborné praxe jsou právě poznatky z ve-
dení kvalifikačních prací promítány do aktualizací studijních programů v jednotlivých předmě-
tech. Spolupráce s praxí se promítá i do tvůrčí činnosti vysoké školy. 

 
Významná partnerství v rámci posilování třetí role vysoké školy v roce 2019 zahrno-

vala např.: 

• Trvající spolupráci s Vězeňskou službou ČR (společná konference „10 let výkonu zabez-
pečovací detence v České republice“, Brno, říjen 2019; VS ČR jako aplikační garant po-
daného projektu UJAK u TA ČR). 

• Spolupráce s Centrem pro studium vysokého školství a společností Behavera (testování 
simulační hry k měření měkkých kompetencí předvýzkum při přípravě projektu TA ČR). 

• Partnerství s Městskou částí Praha 3 (podpora dobrovolnické činnosti studentů ve prospěch 
seniorů a dětí s mentálním postižením). 

• Příprava společného projektu aplikovaného výzkumu a vývoje s pracovníky Policejního 
prezídia ČR, Ústavu fyzikální chemie J. Heyerovského AV ČR a Ústavu chemie a bioche-
mie Mendelovy univerzity v Brně. 

• Partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR (aplikační garant podaného pro-
jektu UJAK u TA ČR). 

• Partnerství se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (aplikační garant podaného projektu 
UJAK u TA ČR). 

UJAK předpokládá zpracování systémového získávání dat od absolventů po delší době 
jejich působení v praxi s využitím databáze absolventů. Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů 
UJAK a hodnocení získaného vzdělání bude čerpat i ze struktury realizovaných projektů, kte-
rých se účastnila i UJAK, a to REFLEX 2010 a REFLEX 2013. V posledním období byla vy-
soká škola zapojena do šetření ABSOLVENT 2018 a EUROSTUDENT 2018. 

K trvalému monitoringu absolventů bude významně využit projekt v rámci OP VVV s ná-
zvem „Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UJAK“, kde část 
4.1 nese název Uplatnitelnost absolventů UJAK na trhu práce.  
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Specifickými formami, které odrážejí nároky na mezinárodní akreditaci, je zajišťován kon-
takt s absolventy programu Master of Business Administration. Absolventi jsou například 
členy MBA Programme Advisory Board, kde mají vliv na kontrolu kvality uskutečňování pro-
gramu i na změny obsahu programu s ohledem na potřeby praxe. V rámci zajišťování kvality 
programu probíhají povinná šetření mezi absolventy, která jsou vyhodnocována a jejich vý-
sledky implementovány do řízení a obsahu programu. 
 
 Zapojení aplikační sféry do tvorby a uskutečňování studijních programů UJAK vy-
hodnocuje v rámci svého vnitřního systému hodnocení a zajišťování kvality. Mezi indiká-
tory vnitřního hodnocení kvality byly zařazeny i následující, které se vztahují k zapojení 
aplikační sféry. 
 V oblasti „Instituce, vedení a systém řízení“: Vedení instituce aktivně spolupracuje s ex-

terními zainteresovanými stranami. 
 V oblasti „Studium“: Spolupráce s praxí (u profesně orientovaných studijních programů). 
 V oblasti „Lidské zdroje / Zaměstnanci“: Počet odborníků z praxe podílejících se na výuce 

a dalších činnostech instituce. 
 V oblasti „Tvůrčí činnost“: Vyhodnocení spolupráce s praxí. 
 V oblasti „Partnerství a třetí role“: Kvalita a kvantita uzavřených partnerství. Akademické 

přínosy spolupráce. Ekonomické přínosy spolupráce. 
 
 Součástí vyhodnocování zapojení aplikační sféry jsou i periodická (roční) hodnocení 
činnosti UJAK absolventy a roční vyhodnocování plnění strategického záměru vysoké školy. 
 

Další významné vzdělávací a odborné aktivity uskutečňované na katedrách UJAK 
v roce 2019 

Poznámka: Kompletní přehled vědecké, další tvůrčí a odborné činnosti kateder je uveden 
v kapitole I.6 této výroční zprávy. 
 
Katedra Andragogiky 
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku 

Autor/Název Vydavatel ISBN 

NEUSAROVÁ, Jana/ Zájmové a občanské 
vzdělávání 

Praha: Univerzita Jana 
Amose Komenského 
Praha 

978-80-7452-143-
0 

NEUWIRTHOVÁ, Magda/ Teorie organi-
zace 

Praha: UJAK 978-80-7452-146-
1 

SHÁNILOVÁ, Ivana/ Andragogická  
didaktika 

Praha: UJAK 978-80-7452-145-
4 

SHÁNILOVÁ, Ivana/ Projektové řízení Praha: UJAK 978-80-7452-144-
7 

DEMJANENKO, Milan. Sociální andrago-
gika.  

Vydání I. Praha: UJAK 
Praha, 2019. 

ISBN 978-80-
7452-141-6. 

BENEŠ, M. Andragogika  
 

Praha: Univerzita Jana 
Amose Komenského 
Praha, 2019. 

ISBN 978-80-
7452-140-9 
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Dále se aktivně zúčastnilo 7 studentů doktorského studijního programu na mezinárodní 

konferenci Edukácia dospelých 2019 v Banské Bystrici. Příspěvky byly publikovány ve sbor-
níku Andragogické štúdie 2019. 
 

Katedra cizích jazyků 
 
Tatiana Loikova-Nasenko Ph.D. 

Působila jako  
 Členka  a jednatelka mezinárodní Asociace slavistů POLYSLAV o. s. 
 Členka a jednatelka Centra jazykového a kulturního vzdělávání o. s. 
 Členka redakční rady sborníku Perspektivy rozvoje základního a aplikovaného lingvistic-

kého výzkumu v Republice Tádžikistán. 
 Členka České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s. 

(ČSSBBS) 
 Členka České asociace rusistů o.s. 
 
PhDr. Martin Machovec 

Působil jako 
 Člen Správní rady ČSDS (Československé dokumentační středisko) 
 Člen Klubu Za starou Prahu o. s. 
 
Mgr. Věra Šlechtová 

Působila při školení a obnově licencí jazykového vzdělávání telc 
 English A1-B2; dual English A2-C1, Français A1-B2 
 a dále jako 
 Členka FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français) 
 Členka SUF o. s. (Sdružení učitelů francouzštiny) 
 
Mgr. Jiří Jančík, Ph.D. 
 Účastní se grantového projektu GAČR 14-10673S výzkumu supletivismů napříč jazyky 
světa, Ústav srovnávací jazykovědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. 
Působil jako: 
 Člen Gallica, sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice 
 Člen Société de Linguistique romane 
 Spolupracovník CERMAT, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání  
 
 
Ryan Scott BA. 

Působí jako zakladatel a redaktor internetového časopisu  s interaktivními cíli pro  výuku 
angličtiny „The Word“ (www.theword.cz). 
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Katedra ekonomických studií 
 
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku 

Autor/Název Vydavatel ISBN 

TOMEK, P, FIALA, Z.: Zákon o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
Komentář. 

Anag 978-80-7554-
234-2 

HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z.: Správní 
právo hmotné. 3. vyd. 

Leges 978-80-7502-
353-7 

Jakub RÁKOSNÍK: Sociální bezpečnost - Pří-
slib kolaborantů i odbojářů. In: Jaroslav 
PAŽOUT - Kateřina PORTMANN (eds.): Ve 
stínu války: Protektorát Čechy a Morava, Slo-
venská republika, Říšská župa Sudety a další 
odtržená československá území v letech 
1938/39 - 1945, s. 108-119 (100% autorský 
podíl). 

Ústav pro studium tota-
litních režimů / Tech-
nická univerzita v Li-
berci 

978-80-7494-
500-7 

 
Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce 

Řešitel/é Název projektu Podaný/ 
udělený 

Poskytovatel 

HORČIČKA, Václav: Pozemková reforma v mezi-
válečném Československu na 
statcích cizích státních... 

Ukončen 
2019 

GAČR 

HORČIČKA, Václav Šlechta bez monarchie. Staré 
elity v posthabsburské 
střední Evropě (1918-38. 

Udělen 
2020-
2022 

GAČR 

 
Katedra mediálních studií 

 
Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce  

Autor/Název výsledku 

KAZDA, Jaromír /14.7.2019 rozhlasový pořad Setkání s Rudolfem Deylem starším Václav 
Vydra starší, Josef Bek, Miroslav Macháček, Ivan Jandl 

ŠTROBLOVÁ, Soňa/ Radio Hey, Colour, City – propagace Nadace Na draka  /děti se sva-
lovou atrofií/ - 2019  
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Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie a Institut globálních studií 
 
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku 

Autor/Název Vydavatel ISBN Podíl 
% 

Počet 
stran 

KREJČÍ, O.: Komentáře a rozhovory. Díl 2.  
 

Praha: Argu-
ment OVIA 
z.s., 2019 

978-80-907365-
3-5 

100 226 

KREJČÍ, O.: Sametová revoluce. Druhé  
vydání.  

 

Praha: Profes-
sional Pu-
blishing, 
2019. 

978-80-88260-
37-0 

100 160  

PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. (SAK, 
P. spoluautor). Plzeň.  

Vydavatelství 
a nakladatel-
ství Aleš Če-
něk 2019 

 6 780 

Marková, J. 2019 Reflexe predikcí vytvoře-
ných na přelomu tisíciletí In: Štědroň, B. Pro-
gnostika, 1. vyd. 2019. 

 978-80-7400-
746-0 

10 130 

SAK, P. Nemocná společnost a sociální peda-
gogika. In: Marek Walancik Stanislava Hofer-
ková. Zagrożenia jednostki we współczesnym 
społeczeństwie. Ohrožení jedince  v současné 
společnosti. Threat to the individual in the 
contemporary society.  

Wydawnictwo 
Naukowe 
Akademii 
WSB: 
Dąbrowa Gór-
nicza. 2019 

978-83-65621-
65-8 

  

ŠVIHLÍKOVÁ, I.: Resilience v ekonomice. 
In: Cílek, V., Ač, A. a kol.: Věk nerovnováhy. 
Klimatická změna, bezpečnost a cesty k ná-
rodní resilienci. 

Academia, 
Praha 2019 

978-80-200-
2930-0   

Str. 
257-
267, 

 

RÁKOSNÍK, J.: Sociální bezpečnost – Příslib 
kolaborantů i odbojářů. In: Jaroslav Pažout- 
Kateřina Portmann (eds): Ve stínu války: Pro-
tektorát Čechy a Morava, Slovenská repub-
lika, Říšská župa Sudety a další odtržená čes-
koslovenská území v letech 1938/39–1945  

Praha- Libe-
rec: Ústav pro 
studium tota-
litních režimů 
– Technická 
univerzita 
v Liberci, 
2019, 

978- 80-7494-
500-7 

100% 
aut. 

podíl 

108-
119 

 
 
Konference pořádané katedrou v hodnoceném roce 

Název Místo konání Termín 
konání 

Počet 
účast. 

Druh (nár., mezi-
nár., seminář, 

workshop) 

Podivný začátek 21. století – nový 
systém vládnutí? 

UJAK Praha 18.6.2019 20  
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Katedra práva 
 
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku 

Autor/Název Vydavatel ISBN Podíl % Počet stran 

ZPĚVÁK, Aleš: Zákon o integrovaném zá-
chranném systému - komentář 

Wolters 
Kluwer 

978-80-
7598-
199-8 

100 164 

BRÁZDA, Jan; ZPĚVÁK, Aleš; HRÁBEK, 
Radek: Správa cizího majetku. 

Evropský 
ústav práva 
a soudního 
inženýrství 

978-80-
906601-
9-9. 

50% 200 

ZPĚVÁK, Aleš: Veřejný pořádek v soukro-
mém právu. 

Institut pro 
veřejnou 
správu 
Praha 

978-80-
86976-
51-8. 

10% 10 

BRÁZDA, Jan: Odpovědnost za veřejný pořá-
dek ve městech a obcích. 

Institut pro 
veřejnou 
správu 
Praha 

978-80-
86976-
51-8. 

10% 10 

 
Katedra speciální pedagogiky 

 
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku  

Autor/Název Vydavatel ISBN 

Kolektiv autorů: 
Metodika - Rozvoj občanských kompetencí 
v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u 
žáků ze socioekonomicky znevýhodněného 
prostředí 

UJAK 978-80-7452-
139-3 

 
Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce 

Autor/Název výsledku Popis výsledku (využijte platnou Metodiku hodnocení 
výsledků na www.vyzkum.cz) 

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti  
a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevý-
hodněného prostředí Realizace projektu OP VVV. 
Odborný seminář na téma „Současné trendy v oblasti 
kompenzačních pomůcek určených pro osoby se slucho-
vým postižením“ pořádaný Katedrou speciální pedagogiky 
dne 20. 3. 2019, Praha UJAK 
Mezinárodní vědecká konference s názvem „Současné 
vzdělávací trendy v českém vězeňství“ pořádaná Katedrou 
speciální pedagogiky dne 15. 5. 2019, Praha UJAK 

Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D. Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti  
a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevý-
hodněného prostředí Realizace projektu OP VVV. 
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Odborný seminář na téma „Současné trendy v oblasti 
kompenzačních pomůcek určených pro osoby se slucho-
vým postižením“ pořádaný Katedrou speciální pedagogiky 
dne 20. 3. 2019, Praha UJAK 
Mezinárodní vědecká konference s názvem „Současné 
vzdělávací trendy v českém vězeňství“ pořádaná Katedrou 
speciální pedagogiky dne 15. 5. 2019, Praha UJAK 

doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. 
 

Odborný garant - Mezinárodní vědecká konference s ná-
zvem „Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství“ 
pořádaná Katedrou speciální pedagogiky dne 15. 5. 2019, 
Praha UJAK 
Odborná konference 18. 10. 2019, Brno hrad Špilberk. 
Výstupní almanach jako kolektivní monografie k 10. Vý-
ročí založení Ústavu zabezpečovací detence v Brně, od-
borný garant konference a editor almanachu.  
Člen vědecké rady UJAK Praha 

PhDr.. Miroslava Kotvová, Ph.D. Odborný seminář na téma „Současné trendy v oblasti 
kompenzačních pomůcek určených pro osoby se slucho-
vým postižením“ pořádaný Katedrou speciální pedagogiky 
dne 20. 3. 2019, Praha UJAK 
Mezinárodní vědecká konference s názvem „Současné 
vzdělávací trendy v českém vězeňství“ pořádaná Katedrou 
speciální pedagogiky dne 15. 5. 2019, Praha UJAK 

PhDr. Zdeněk Moucha, CSc. Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti  
a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevý-
hodněného prostředí Realizace projektu OP VVV. 
Tvorba sylabů a opor k akreditaci: Speciální pedagogika 
vychovatelství, Seminář k praxi I – V, 
Základy sociální práce opora a sylabus, Speciální pedago-
gika osob s poruchami chování II.  
Kapitoly z Etopedie. 
Mezinárodní vědecká konference s názvem „Současné 
vzdělávací trendy v českém vězeňství“ pořádaná Katedrou 
speciální pedagogiky dne 15. 5. 2019, Praha UJAK 

PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.  Členka výboru Somatopedické společnosti - pořádání od-
borných seminářů, konferencí, diagnostických dnů v JÚŠ 
Vedení kurzu psychosociálních dovedností pro studenty 
SŠ s tělesným postižením - "Pojďte se seznámit" 
(do března 2019) 
Spolupráce s NIDV: přednášková činnost pro program 
"Studium pro asistenty pedagoga" 
APIV A (4024) - tvůrce modulu DVPP - "Podpora vzdělá-
vání dětí, žáků s tělesným postižením", 
prezentace a vytváření pracovních listů pro lektory pro-
jektu APIV B; vytváření metodiky dle cílové skupiny PP; 
proškolení lektorů APIV B, účast na odborném panelu 
KA3, networking 
Krajský metodik ŠPZ projektu KIPR do dubna 2019 
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NIDV - lektorská činnost v rámci dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků 

doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. Mezinárodní vědecká konference s názvem „Současné 
vzdělávací trendy v českém vězeňství“ pořádaná Katedrou 
speciální pedagogiky dne 15. 5. 2019, Praha UJAK 
Členka redakční rady Social Pathology and Prevention. 
Členka ediční komise Pedagogické fakulty UK. 
Členka Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR pro oblast vzdě-
lávání Romů Rady vlády pro záležitost romské menšiny  
a Pracovní skupiny pro sociální začleňování; pravidelná 
zasedání. 

 
Konference pořádané katedrou v hodnoceném roce  

Název Místo konání Termín 
konání 

Počet 
účast. 

Druh  
(nár., mezi-
nár., 
seminář, 
workshop…) 

Současné trendy v oblasti kompen-
začních pomůcek určených pro 
osoby se sluchovým postižením 

Praha 20. 3. 2019  odborný semi-
nář 

Současné vzdělávací trendy v čes-
kém vězeňství 

Praha 15. 5. 2019  mezinárodní 
vědecká konfe-
rence 

 
 

Významnou součástí vzdělávacích aktivit UJAK mimo uskutečňování akreditovaných vy-
sokoškolských studijních programů jsou kurzy celoživotního vzdělávání.  

UJAK má udělenou akreditaci instituce k uskutečňování vzdělávacích programů ak-
reditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů na dobu 6 let s platností do 16. ledna 2024 rozhodnutím MŠMT ze dne  
16. 1. 2018 s č.j.: MSMT- 1628/2018-1. 

UJAK má dlouhodobě akreditované programy podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků. Jedná se o: 

• Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického 
vyučování a odborného výcviku – platnost akreditace do 16. 1. 2020 na základě rozhod-
nutí MŠMT s č.j.: MSMT-28569/2017-2-1207. 

• Studium pro asistenty pedagoga - – platnost akreditace do 16. 1. 2020 na základě rozhod-
nutí MŠMT s č.j.: MSMT-28569/2017-2-1207. 

• Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika – platnost akreditace do 
23. 4. 2021 na základě rozhodnutí MŠMT s č.j.: MSMT - 1086/2018-2-171. 

• Doplňující didaktické studium anglického jazyka – platnost akreditace do 8. 12. 2019 na 
základě rozhodnutí MŠMT s Č.j: MSMT-25233/2016-2-792. 

• Arteterapie – umělecká kreativní terapie – platnost akreditace do 8. 3. 2020 na základě 
rozhodnutí MŠMT s Č.j.: MSMT-38553/2016-2-210. 
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 Součástí kurzů/programů celoživotního vzdělávání je též prestižní program Master  
of Business Administration, který je na UJAK mezinárodně akreditován u Foundation for 
International Business Administration Accreditation (FIBAA) v Bonnu: 

• MBA – Human Resources management – s akreditací ze dne 29. 1. 2015 do konce letního 
semestru 2020. 

 
UJAK jako licenční partner společnosti telc GmbH, je oprávněn nabízet a organizovat 

jazykové zkoušky telc. 
Zkoušky telc jsou součástí Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Minister-

stva školství mládeže a tělovýchovy a též jsou zahrnuty v seznamu zkoušek určených k na-
hrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky (viz Informace MŠMT  
o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky 
standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle § 81 
odst. 6 školského zákona). 

Do programů CŽV jsou na UJAK zařazeny jazykové kurzy: 
 Přípravné jazykové kurzy ke zkouškám telc (pro studenty UJAK) v rozsahu 20 hod./se-

mestr 
 Přípravné jazykové kurzy ke zkouškám telc (pro veřejnost) v rozsahu 24 hod./semestr 
 Letní kurz češtiny pro cizince v rozsahu 240 hodin 
 Přípravný kurz češtiny pro cizince v rozsahu 560 hodin 
 Doprovodný kurz češtiny v rozsahu 40 hodin 

Jazykovou výuku v rámci programů celoživotního vzdělávání poskytuje UJAK i na insti-
tucích státní správy a dalších institucích. 
 Rovněž jsou v rámci CŽV uskutečňovány vyrovnávací kurzy k navazujícímu magister-
skému studiu a ke studiu pro absolventy vyšších odborných škol a kurzy na vyžádání z oblasti 
praxe. 

V rámci kurzů celoživotního vzdělávání UJAK v roce 2016 zahájila spolupráci s Kara-
ganda State University, kdy na základě uzavřené bilaterální smlouvy organizuje UJAK opako-
vaně kurz „International Economy“ pro studenty Karaganda State University. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



21 

3. STUDENTI 
 

 Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti 
 V roce 2019 dosáhla celková studijní neúspěšnost 9,59 %. Počínaje výroční zprávou  
o činnosti UJAK za rok 2016 je také ve výroční zprávě uváděna studijní neúspěšnost v prvních 
ročnících, která za rok 2019 činila 9,86 %. 
 Již několik let jsou studijním oddělením pro účely vnitřního hodnocení podrobně monito-
rovány důvody ukončení studia.  Se studenty, kterým hrozí ukončení studia, anebo záměr stu-
dium ukončit sami oznámí, probíhá intenzivní komunikace. Není výjimkou, že student své 
původní rozhodnutí studium ukončit na základě možností, které jsou mu nabídnuty, přehodnotí 
a ve studiu dále pokračuje. 
 Část studentů, kteří ukončí studium v průběhu prvního semestru/ročníku, ve studiu dále 
nepokračuje z důvodu nevhodně zvoleného studijního oboru. Těmto případům se snažíme před-
cházet poskytováním co nejpodrobnějších informací k průběhu a cílům studia i k obsahu vy-
braného oboru a časové náročnosti studia. Mnoho uchazečů o studium přichází do školy neroz-
hodnuto, anebo bez hlubší znalosti problematiky vysokého školství a poradenství týkající 
se volby oboru je významnou součástí činnosti studijního oddělení. Pro základní orientaci zá-
jemců o studium jsou pořádány i dny otevřených dveří. V rámci prostupnosti studia je změna 
oboru těsně po zahájení studia zpravila umožňována. 
 Ukončení studia ve vyšším ročníku studia zpravidla následuje v případech, kdy se student 
dostane do tíživé sociální, zdravotní nebo finanční situace. Řešení obvykle spočívá v nabídce 
individuálního studijního plánu, úpravě termínů platby školného, možnosti přerušení stu-
dia, prodloužení termínu apod. 
 Ke snížení studijní neúspěšnosti při státních závěrečných zkouškách byl na základě ana-
lýz z minulých období nově nastaven časový harmonogram státních závěrečných zkoušek pro 
jednotlivé studijní obory, což se promítá kladně do výsledků SZZK již od roku 2015. 
 S ohledem na nutnost hradit na soukromé vysoké škole školné je u významné části studentů 
napříč ročníky důvodem pro ukončení studia jejich finanční situace. Těmto studentům se škola 
snaží vycházet vstříc možnostmi posunu termínu platby, rozdělení platby do více splátek, 
aniž by došlo k navýšení platby, spoluprací s bankovním ústavem, který poskytuje zvýhod-
něné studentské půjčky, ale i dlouhodobým udržováním rozumné výše školného. 
 Studijní oddělení je k dispozici studentům po většinu roku 6-7 dní v týdnu a studenti tak 
mají možnost vyřídit své záležitosti osobně, pokud nechtějí nebo nemohou zvolit telefonickou 
nebo e-mailovou cestu. Tuto možnost oceňují především studenti kombinované formy studia. 
 Komfort studentů se vysoká škola snaží trvale zlepšovat např. formou snižování adminis-
trativní zátěže během studia – na začátku roku 2017 byl například úspěšně zaveden systém 
elektronického doručování některých písemností studentům ve vazbě na novelu zákona o vy-
sokých školách. V rámci možností vysoká škola také reaguje na podněty z pravidelného stu-
dentského hodnocení i z běžné komunikace se studenty. 
 

Rozhodnutí o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo 
obhajoby disertační práce dle § 47c, § 47f a § 47g zákona č. 111/1998 Sb.  

 
V roce 2019 nebylo žádné řízení zahájeno ani vedeno. 
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Opatření uplatňovaná pro omezení prodlužování studia 
 Cílem UJAK je poskytnout studentům podmínky pro to, aby plnili studijní povinnosti vy-
plývající ze studijního plánu v řádných termínech. Zároveň ovšem není žádoucí, aby často do-
cházelo k předčasnému ukončování studia v případech, kdy student mnohdy bez úmyslného 
zavinění některou část studia splnit nebo uzavřít v řádném termínu nezvládne. Vysoká škola 
proto poskytuje možnosti individuálního studijního plánu, podmíněného zápisu do vyššího 
ročníku, posunu termínu odevzdání kvalifikační práce apod. Vnitřní předpisy také umož-
ňují opakování ročníku, tato varianta je ale chápána jako mimořádná a dochází k ní až v pří-
padech, kdy žádné z výše uvedených řešení student nevyužije.  
 Prodlužování studia z důvodu nedokončení kvalifikační práce v řádném termínu se vy-
soká škola snaží zabránit poskytováním podrobných a včasných informací k požadavkům na 
kvalifikační práci a způsob jejího odevzdání a také prostřednictvím výuky předmětu Bakalář-
ský/Diplomový seminář a zveřejňováním podpůrných materiálů a textů (publikace Jak vy-
pracovat bakalářskou a diplomovou práci, podrobné pokyny k odevzdání bakalářských a di-
plomových prací dostupné v informačním systému, videosemináře a návody k úpravě a formá-
tování prací apod.). V roce 2018 bylo vydáno Opatření rektora č. 12/2018 ke zpracování, 
odevzdávání a posuzování bakalářské a diplomové práce. Postupné snižování maximálního 
počtu vedených kvalifikačních prací jedním vyučujícím navyšuje čas, který může vedoucí jed-
notlivým studentům věnovat. Zkušenosti z činnosti soukromé vysoké školy též ukazují, že proti 
prodlužování studia působí i ekonomický faktor, tj. placení školného a dalších poplatků spoje-
ných se studiem. 
 
 Realizace vlastních/specifických stipendijních programů  
 UJAK nerealizuje vlastní stipendijní programy, využívá však možností čerpání veřejných 
prostředků na stipendia pro studenty soukromé vysoké školy, tj. sociální a ubytovací stipendia 
a stipendia v rámci výzkumné činnosti studentů (studentská grantová soutěž v rámci speci-
fického výzkumu na vysokých školách).  
 
 Poradenské služby poskytované studentům 
 Poradenská činnost je na UJAK realizována individuálně i systematicky. Studijnímu po-
radenství se věnuje v prvé řadě studijní oddělení. Náplní jeho činnosti je především práce  
a komunikace se studenty, kteří konzultují širokou škálu situací, do nichž se mohou během 
svého studia či při jeho ukončování dostat (např. problémy s časem a adaptací na studium na 
vysoké škole, nespokojenost se službami, problémy s nastavením priorit a sladěním osobního 
a pracovního života se studiem, ale i zdravotní problémy apod.). Dále studijní oddělení posky-
tuje konzultace uchazečům o studium (poradenství při výběru vhodného oboru studia a posky-
tování komplexních informací o studiu) i absolventům. Součástí studijního oddělení je také 
oddělení evidence plateb a stipendií. Poradenství k nalezení vhodného tématu kvalifikační 
práce, překonávání problémů v komunikaci s pedagogy poskytuje sekretariát kateder, pora-
denství k vhodné literatuře poskytuje prodejna studijních publikací nebo knihovna, která 
také společně s oddělením kvalifikačních prací zajišťuje poradenství ke kvalifikačním pra-
cím.  
 Systematická poradenská činnost je na UJAK realizována též prostřednictvím Akademic-
kého poradenského centra UJAK (APC). Detaily o činnosti APC jsou uvedeny v následují-
cím odstavci „Podpora studentů se specifickými potřebami“. 
 Individuální poradenství poskytují v případě potřeby vyučující včetně vedoucích kateder 
a prorektora pro studium a vzdělávání. 
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Podpora studentů se specifickými potřebami 
 Studenti se specifickými potřebami jsou identifikováni a dále podporováni prostřednictvím 
služeb Akademického poradenského centra UJAK, které působí od roku 2005. Na této čin-
nosti se podílejí odborníci ze všech kateder, zvláště pak odborníci katedry speciální pedago-
giky zaměřující se na uchazeče i studující se zdravotním postižením nebo zdravotně sociálním 
znevýhodněním. 

 Akademické poradenské centrum se zaměřuje především na: 
• pedagogicko-psychologické poradenství; 
• sociálně právní poradenství; 
• studijní a profesní poradenství pro studující všech oborů; 
• podporu při adaptaci na vysokoškolské studium; 
• podporu při komunikaci s vyučujícími; 
• zprostředkování služeb osobní asistence; 
• zprostředkování logopedické péče; 
• zajištění tlumočení do znakového jazyka. 
 
 K čerpání služeb APC se zájemci registrují a o konání speciálních akcí jsou informováni 
osobně či na stránkách UJAK. 
 Studentům je nabízena podpora při adaptaci na vysokoškolské studium, při komunikaci 
s vyučujícími i při zajišťování úpravy podmínek studia (např. sestavení individuálního studij-
ního plánu). Výše uvedené služby jsou poskytovány nejen stávajícím studentům, ale i potenci-
álním uchazečům. 
 V rámci APC probíhají vedle standardních činností i další speciální odborné vzdělávací 
akce pro zájemce z řad studentů – zvl. zaměřené na problematiku závislostního chování, na 
vzdělávání mimořádně nadaných studentů, integrace a inkluze atd. 
 APC představuje ucelený systém pedagogických, studijních, sociálních, psychologických, 
právních i kariérových služeb pro každého uchazeče o studium i studenta UJAK. Poradenské 
služby jsou doplněny organizací a koordinací asistenčních a dalších služeb. 
 
 Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty a zájemci o studium 
 Mimořádně nadaní studenti mají možnost získat individuální studijní plán, který jim 
umožňuje lépe skloubit všechny aktivity se studiem. Mimořádně nadaní studenti mají také mož-
nost realizovat svůj zájem o studentskou výzkumnou činnost buď přímo zapojením do stan-
dardních výzkumných, vývojových, inovačních a dalších projektů a grantů, anebo specificky 
v rámci interní Studentské grantové soutěže UJAK (podpora specifického výzkumu na vyso-
kých školách) a Interní grantové soutěže UJAK (podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkumné organizace). Další možností je také studium více kurzů současně nebo prostupnost 
a uznávání splněných studijních povinností.  
 
 Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním 
 Základním podpůrným nástrojem pro studenty se socioekonomickým znevýhodněním je 
působení Akademického poradenského centra UJAK (viz výše odstavce „Poradenské služby 
poskytované studentům“ a „Podpora studentů se specifickými potřebami“). 
 UJAK poskytuje profesní poradenství, péči o handicapované a další formy pomoci stu-
dentům včetně pomoci při financování studia. Vzhledem k tomu, že jedním z pilířů studia na 
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UJAK je obor Speciální pedagogika-vychovatelství, věnuje UJAK specifickou pozornost zne-
výhodněným studentům a rozvíjí stálou spolupráci se sítí speciálně-pedagogických zařízení 
a zařízení sociální péče. 
 Dalším nástrojem – vzhledem k povinnosti studentů hradit školné na soukromé vysoké 
škole – je možnostmi posunu termínu platby, rozdělení platby do více splátek, aniž by došlo 
k navýšení celkové platby, nebo zprostředkování pomoci s financováním studia. 
 UJAK též dlouhodobě spolupracuje s Romským vzdělávacím fondem (Roma Education 
Fund), který poskytuje podporu romským studentům a umožňuje jim přístup k vyššímu vzdě-
lání v jejich zemi pobytu nebo v zahraničí a podporuje jejich akademické úsilí během jejich 
studia tak, aby úspěšně toto stadium ukončili.  
 
 Podpora rodičů mezi studenty 
 Podporu studentů – rodičů UJAK realizuje především vstřícným přístupem ke všem svým 
studentům a snahou pomoci nalézt vhodné řešení každé životní situace v souvislosti se studiem. 
Mnoho studentů – rodičů zvládá studium bez obtíží například díky možnosti volby formy studia 
i její změny v průběhu studia podle svých možností. Mohou také požádat o schválení indivi-
duálního studijního plánu. Studentům, kteří se nemohou studiu dočasně věnovat, je umož-
něno přerušení studia v souladu s vnitřními předpisy (povinnost umožnit přerušení studia 
ukládá vysokým školám nově i novela zákona o vysokých školách (§ 21 a 54). 
 

 Další informace o studiu na UJAK obsahuje kapitola I.5 této výroční zprávy. 
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4. ABSOLVENTI 
 
 Spolupráce a kontakt s absolventy   

Vzhledem k tomu, že převážná část studentů UJAK jsou studenti kombinovaného studia, 
kteří jsou při zahájení studia již zaměstnaní, je situace UJAK v oblasti práce s absolventy spe-
cifická a odlišná od situace vysokých škol s převažujícím počtem studentů v prezenční formě 
studia.  

V roce 2019 se pokračovalo v rámci projektu OP VVV „Kvalita vzdělávací, tvůrčí  
a s nimi souvisejících činností na UJAK“ řešení aktivity KA 4. 1 – Uplatnitelnost absolventů 
UJAK Praha. Zde probíhalo pilotní ověřování spolupráce UJAK s významnými zaměstnava-
teli. Například proběhlo opakovaně setkání s absolventy UJAK v Dopravním podniku hl. m. 
Prahy. Z těchto setkání vyplynuly podněty k dalšímu rozvoji studijního programu „Andrago-
gika“. V návaznosti na tato setkání proběhlo kvalitativní šetření mezi absolventy UJAK. Šetření 
bylo realizováno metodou „analýza životního příběhu.“ 
 Kontakt s absolventy bakalářských studijních programů, kteří pokračují v navazujících 
magisterských studijních programech, je velmi úzký. Řada z nich zpracovává diplomové práce 
s tématy navazujícími na jejich profesní zaměření a řešení problémů, spolupráce tedy probíhá 
formou konzultací. Někteří studenti/absolventi se zapojují do výzkumné činnosti, do specific-
kého výzkumu, někteří absolventi magisterských studijních programů spolupracují s odbor-
nými katedrami na projektech z aplikační sféry, účastní se workshopů, navštěvují kurzy CŽV 
apod. UJAK zapojuje absolventy do národních výzkumů, přičemž jsou oslovováni prostřednic-
tvím databáze kontaktů absolventů UJAK. 

Zpětná vazba od absolventů je vyhodnocována prostřednictvím pravidelných dotazníko-
vých šetření. Výsledky šetření jsou zveřejňovány ve výročních zprávách o činnosti UJAK.  

Absolventi UJAK navštěvují kurzy CŽV pořádané univerzitou, zejména v oblasti dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. Řada absolventů komunikuje i jednotlivě s vyučujícími, 
zpětná vazba je využívána k obohacení výuky odborných předmětů vstupy z praxe. Ke kontak-
tům s absolventy dochází i při organizování odborných akcí, na kterých se podílejí, při zajišťo-
vání praxí pro studenty na jejich vlastním pracovišti apod.  
 Vybraní absolventi jsou též zapojováni do výuky na UJAK po získání odborných zkuše-
ností v praxi. To se týká především absolventů kombinované formy studia. V rámci dalšího 
odborného a kvalifikačního růstu absolventů jsou jim nadále otevřena publikační fóra UJAK  
a partnerů vysoké školy a možnost publikovat knižní práce ve Vydavatelství UJAK. 

UJAK předpokládá zpracování systémového získávání dat od absolventů po delší době 
jejich působení v praxi s využitím databáze absolventů. Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů 
UJAK a hodnocení získaného vzdělání bude čerpat i ze struktury realizovaných projektů, kte-
rých se účastnila i UJAK, a to REFLEX 2010 a REFLEX 2013. V posledním období byla vy-
soká škola zapojena do šetření ABSOLVENT 2018 a EUROSTUDENT 2018. 
 

K trvalému monitoringu absolventů je významně využíván výše zmíněný projekt OP VVV 
„Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UJAK“, kde část 4.1 
nese název Uplatnitelnost absolventů UJAK na trhu práce. Ke zvyšování kvality činnosti UJAK 
(zejména v přímé spolupráci s absolventy) má přispět v projektu zpracovaná metodika Funkční 
model zpětných vazeb spolupráce s absolventy UJAK.  

V květnu 2019 uspořádala UJAK ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství 
a Dopravním podnikem hl. m. Prahy odborný seminář „Uplatnitelnost absolventů: Poznatky 
a trendy“. 
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Specifickými formami, které odrážejí nároky na mezinárodní akreditaci, je zajišťován kon-
takt s absolventy programu Master of Business Administration. Absolventi jsou například 
členy MBA Programme Advisory Board, kde mají vliv na kontrolu kvality uskutečňování pro-
gramu i na změny obsahu programu s ohledem na potřeby praxe. V rámci zajišťování kvality 
programu probíhají povinná šetření mezi absolventy, která jsou vyhodnocována a jejich vý-
sledky implementovány do řízení a obsahu programu. 
 
 Spolupráce a kontakt se zaměstnavateli   

Spolupráci s aplikační sférou, resp. se zaměstnavateli na rozvoji a uskutečňování studijních 
programů považuje UJAK za významnou oblast svého působení. Tato spolupráce se projevuje 
v několika rovinách: 
 UJAK historicky rozvíjela studijní programy (či dříve obory), které jsou přímo založeny 

na aktivní spolupráci se zaměstnavateli – např. obory Vzdělávání dospělých, Andragogika, 
Manažerská studia – řízení lidských zdrojů. 

 UJAK uskutečňuje a inovuje studium ve spolupráci s aplikační sférou, jakožto poskytova-
telem studentských praxí – typicky ve studijním programu Speciální pedagogika. V této 
rovině též dochází cíleně k rozvoji přímých kontaktů navázaných v rámci odborných praxí 
nebo dlouhodobé smluvní spolupráce v rámci třetí role vysoké školy. 

 UJAK přímo spolupracuje s aplikační sférou při tvorbě studijních programů až do úrovně 
studijních plánů a jednotlivých předmětů – např. v minulosti při tvorbě a dočasném (podle 
konkrétních požadavků aplikační sféry) uskutečňování programu oboru Pojišťovnictví 
nebo v současnosti při tvorbě studijního programu Resocializační a penitenciární pedago-
gika ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR.   

 UJAK umožňuje partnerům z aplikační sféry přímo se podílet na řízení vzdělávání – např. 
v mezinárodně akreditovaném programu Master of Business Administration, kde jsou za-
městnavatelé a další externí aktéři přímo členové řídících a poradních struktur programu.  

 UJAK vyhodnocuje zpětnou vazbu od zaměstnavatelů v rámci svého vnitřního systému 
hodnocení a zajišťování kvality. 
Kromě přímé zpětné vazby od absolventů sleduje UJAK zaměstnanost svých absolventů 

prostřednictví statistických údajů poskytovaných Úřadem práce ČR Středisku vzdělávací poli-
tiky při PedF UK. Tyto údaje jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány pracovníky rektorátu 
a projednávány v kolegiu rektora a na poradách vedoucích kateder. 
 Většina studujících UJAK je zapsána ve studijních programech v kombinované formě stu-
dia a studuje při výkonu zaměstnání. Část studentů prezenční formy studia pracuje při zaměst-
nání, pracovní zkušenosti již mají a dobře se na trhu práce orientují. Pro některé studenty je 
příležitostí absolvování odborné praxe a následné uplatnění se v tomto zaměstnání. Studentům 
jsou zveřejňovány případné nabídky práce na informační nástěnce.    

Systematicky sledovat zaměstnanost absolventů, kteří jsou z celé České republiky a ze za-
hraničí, je poměrně obtížné. Škola využívá údaje, pokud jsou k dispozici, např. z výsledků šet-
ření Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, podle nichž UJAK 
náleží mezi vysoké školy s vynikajícím uplatněním absolventů. V obsahu studijních programů 
je praxe reflektována, buď je na bázi spolupráce s firmami či institucemi, kde působí absolventi, 
nebo na bázi dlouhodobé spolupráce. 

Pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů je již v průběhu jejich studia aktualizován obsah 
studijních předmětů ve vazbě na rozvoj oboru, studenti vykonávají praxe na odborných praco-
vištích, což usnadňuje jejich prostupnost do světa pracovního trhu, studenti mediálních studií 
využívají profesionální audiovizuální studio UJAK, studentům je dávána možnost účasti na 
odborných seminářích a výzkumných projektech apod. UJAK rozvíjí kontakty s  absolventy, 
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kteří pracují v řídících funkcích a mohou prezentovat nabídky volných pracovních míst. Při 
zpracování žádostí o prodloužení akreditace, které lze využít k inovaci studijních programů, 
UJAK zohledňuje názory absolventů, kteří působí delší dobu v praxi, na další rozvoj studijních 
plánů. 

Neopominutelnou výhodou je značná rozmanitost akademických pracovníků, kteří na 
UJAK působí. Jedná se o osoby z řad nejen teorie, ale zejména i praxe, jejichž profesní dráha 
plně koresponduje s recentními požadavky standardů Národního akreditačního úřadu pro vy-
soké školství. Jedná se o pracovníky nejen z univerzitní půdy, ale též z korporátní sféry, kteří 
jsou schopni a ochotni prezentovat aktuální potřeby jednotlivých oborů v kontextu potřeby za-
městnanosti. Prostřednictvím těchto odborníků je v mnohých případech navázán dlouholetý 
kontakt se zaměstnavatelskými subjekty, kteří přijímají studenty nejen na jednotlivé praxe, ale 
v mnohých případech s nimi po zdárném ukončení studia uzavírají pracovněprávní vztahy.  

Jako další výhodu pro absolventy lze uvést tu skutečnost, že v mnohých případech se mezi 
partnery UJAK, se kterými je podepsáno memorandum o spolupráci objevují i korporace, které 
jsou součástí nadnárodních holdingů (takovýto případ lze nalézt např. v oboru Právo v podni-
kání). 

Obecně na podporu zaměstnanosti svých absolventů a na podporu spolupráce s budoucími 
zaměstnavateli UJAK využívá následující nástroje: 
 systém poradenství, v jehož rámci jsou řešeny jak případné studijní problémy studentů, tak 

otázky uplatnění absolventů v praxi;  
 rozvoj přímých kontaktů navázaných v rámci odborných praxí nebo dlouhodobé smluvní 

spolupráce v rámci třetí role; 
 vyhodnocování zpětné vazby od zaměstnaných studentů i absolventů – v rámci vnitřního 

systému hodnocení a zajišťování kvality UJAK; 
 podpora přímého styku budoucích zaměstnavatelů se studenty (přednášky, prezentace);  
 vytváření a uskutečňování studijních programů/oborů ve spolupráci se zaměstnavateli; 
 vytváření studijních programů/oborů na přímou objednávku zaměstnavatelů. 

 S ohledem na novelu zákona o vysokých školách a na ni navazující další předpisy UJAK 
během roku 2019 pokračovala v systematickém uzavírání smluv o studentských praxích s dů-
razem na rozšíření institucionálního smluvního zajištění praxí u zaměstnavatelů a dalších part-
nerů. 
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5. ZÁJEM O STUDIUM 

 
 Přijímací řízení  
 Přijímací řízení uskutečňuje vysoká škola sama podle zákona o vysokých školách a vlast-
ních registrovaných vnitřních předpisů. 
 Přijímací řízení do bakalářských studijních programů/oborů probíhá zpravidla bez přijí-
macích zkoušek do naplnění kapacity příslušného oboru na základě předložené přihlášky ke 
studiu na vysoké škole včetně dalších povinných dokumentů a příloh.  
 Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů/oborů probíhá zpra-
vidla bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity příslušného oboru na základě předložené 
přihlášky ke studiu na vysoké škole včetně dalších povinných dokumentů a příloh. Pro uchazeče 
o navazující magisterské studium, kteří absolvovali bakalářské studium v jiné oblasti studia, 
jsou organizovány vyrovnávací kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. 
 Přijímací řízení do doktorského studijního programu probíhá na základě předložené při-
hlášky ke studiu a dalších dokumentů a příloh formou pohovoru. Vyžadovanými dokumenty 
jsou kromě jiných též odborný životopis, projekt disertační práce a návrh jejího řešení, soupis 
publikační činnosti a přehled vystoupení na vědeckých a odborných konferencích, soupis pro-
studované literatury z příslušného oboru a příbuzných vědních oborů a případné doklady o ja-
zykových zkouškách. V rámci přijímacího pohovoru uchazeč prokazuje znalosti domácí a za-
hraniční odborné literatury v oboru, odborný přehled v oboru a hraničních disciplínách, před-
poklady pro samostatnou vědeckou a tvůrčí odbornou práci a velmi dobrou znalost alespoň 
jednoho cizího jazyka. Uchazeč představí svou dosavadní odbornou činnost a předloží projekt 
disertační práce a návrh jejího řešení. Součástí přijímacího pohovoru je i motivační pohovor. 
 Z analýzy studentského hodnocení jsou patrny hlavní důvody pro studium na UJAK po 
absolvování předchozího studia na jiné vysoké škole, které dlouhodobě přetrvávají. Těmito 
důvody jsou zejména možnost studia o víkendech pro studenty kombinované formy studia, 
individuální přístup vyučujících (např. možnost konzultovat i mimo konzultační hodiny), od-
borníci z oboru a praxe jako vyučující, kteří propojují výuku se současnými trendy v praxi, 
přehledný informační systém pro studenty, studium atraktivních oborů, dobré zázemí školy, 
rozumné školné, ochota a vstřícnost studijního oddělení a dalších podpůrných útvarů při stu-
diu apod. 
 

Tabulka: Poměr počtu podaných přihlášek a zapsaných studentů 2015−2019 (k 31. 12.) 
 

Rok/podíl 2015 2016 2017 2018 2019 
Podíl (%) podaných 
přihlášek/zapsaných 
studentů do studia 

60,5 64,0 64,0 64,7 68,2 

 
 Na základě vývoje tohoto ukazatele jsou postupně přijímána opatření ve smyslu zintenziv-
nění individuálního přístupu k uchazečům, budoucím studentům. Prioritou je umožnit uchaze-
čům získat co nejvíce informací ještě před podáním přihlášky ke studiu, a to jak o systému 
vysokoškolského studia a škole samotné, tak o obsahu nabízených oborů. Právě ve výběru 
vhodného oboru spatřujeme klíčový faktor pro možnost úspěšného absolvování studia.  
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Spolupráce se středními a vyššími odbornými školami  
 UJAK se pravidelně každým rokem účastní veletrhu Gaudeamus – evropský veletrh po-
maturitního a celoživotního vzdělávání v Praze a v Brně, kde prezentuje studium na univer-
zitě širokému okruhu uchazečů. Návštěvnost těchto veletrhů dosáhla v roce 2019 na 30 152 
v Brně a 12 202 návštěvníků v Praze a okruh informovaných uchazečů i jejich rodičů byl velmi 
široký. 
 V listopadu 2019 se UJAK zúčastnila Veletrhu vysokých škol, který již několik let pravi-
delně pořádá Gymnázium Žatec. Na akci kromě studentů gymnázia přišli i studenti ostatních 
žateckých a lounských středních škol. 
 UJAK též komunikuje směrem ke středním školám prostřednictvím pravidelných Dnů ote-
vřených dveří a cílené mediální propagace. Další informace směrem k uchazečům zprostřed-
kovává studijní oddělení formou individuálního poradenství. 
 Spolupráce je v rámci informací o studiu na UJAK navázána i s vyššími odbornými ško-
lami formou prezentací na jednotlivých školách s příbuznými studijními programy. Novelizo-
vaný Studijní a zkušební řád UJAK stanoví další podmínky studia pro absolventy vyšších od-
borných škol, čímž je těmto absolventům umožněno (při splnění stanovených podmínek) 
uznat část studia absolvovaného na VOŠ ve studiu na UJAK.  
 UJAK se s prezentací účastní pravidelně i jediného mezinárodního jazykového a vzdělá-
vacího veletrhu LINGUA SHOW pro širokou veřejnost se zájmem o informace v oblasti jazy-
kového vzdělávání a celoživotního vzdělávání. 
 
 
 
  



30 

6. ZAMĚSTNANCI 
 

Odměňování a motivační nástroje 
Podle Směrnice rektora č. 7 – Lidské zdroje je cílem personálního plánování stanovit ta-

kový počet a strukturu akademických pracovníků, případně dalších odborníků podle zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách) a ostatních zaměstnanců, aby bylo zajištěno vzdělávání v akreditovaných studijních 
programech, programech celoživotního vzdělávání, související tvůrčí činnost a administrativní 
a technická podpora uvedených procesů, případně další činnosti. 

Cílem výběru a přijímání zaměstnanců je zajistit, aby UJAK disponovala kvalifikovanými 
akademickými pracovníky, případně dalšími odborníky a ostatními zaměstnanci v souladu 
s požadavky na pedagogickou a tvůrčí činnost odpovídající akreditačním standardům a potře-
bám kvalifikovaného zajišťování administrativních a správních činností. 

Zásady rovnosti a spravedlivého odměňování byly vtěleny do směrnice rektora Lidské 
zdroje a v personální politice jsou prakticky uplatňovány v jednotlivých případech (slaďování 
rodinného a profesního života, péče o nemocné v rodině, studium apod.) s využitím existujících 
pracovněprávních nástrojů. 
 Směrnice UJAK pro odměňování akademických pracovníků zohledňují akademickou kva-
lifikaci i reálný výkon (výuka a tvůrčí činnost) akademických pracovníků, jejich případné za-
řazení na řídící funkci (vedoucí katedry, ředitel ústavu) nebo pozici garanta studijního pro-
gramu. Odměňování je založeno na částečné kvantifikaci pracovního výkonu v oblasti výuky  
i tvůrčí činnosti. Kvalitativní parametry pracovního výkonu jsou zohledňovány i ve formě od-
měn. UJAK dává pracovní příležitost i studentům, především v doktorských studijních progra-
mech. 

Personální zajištění jednotlivých studijních programů je dlouhodobě koncipováno tak, aby 
byla zajištěna stabilita personálního zabezpečení při respektování požadavků uvedených ve 
výše zmíněné personální strategii UJAK.  

Naprostá většina akademických pracovníků působí na UJAK dlouhodobě, mnohdy po ce-
lou dobu realizace studijního programu, resp. dříve studijního oboru. Fluktuace AP je mini-
mální, mnozí AP působí ve škole i dvacet let. Mnohé studijní programy mají na UJAK dlouho-
letou tradici a působí v nich řada akademických pracovníků, kteří s UJAK spojili svůj profesní 
život. 

V souvislosti se zajištěním stability personálního zabezpečení s nezbytnou generační ob-
měnou jsou pozice akademických pracovníků vyššího věku posilovány přiřazením doktorandů 
a dalších mladých akademických pracovníků.  

Motivačním faktorem v odměňování akademických pracovníků UJAK jsou i periodická 
hodnocení pracovníků studenty, jejichž kumulativní výsledky jsou též zveřejňovány jako sou-
část výročních zpráv o činnosti vysoké školy.  

V roce 2019 byla přijata další opatření v oblasti odměňování a motivace akademických  
a dalších pracovníků UJAK: 
 Nové vnitřní předpisy a směrnice obsahují opatření ke zvýšení zainteresovanosti akade-

mických pracovníků na vědecké činnosti.  
 Byla průběžně upravována struktura akademických pracovníků ve vazbě na počet studentů, 

akreditované studijní programy a požadavky NAÚ.  
 Byla přijata opatření k posílení působení docentů na plný pracovní úvazek.  
 Po pilotním ověření v rámci projektu OP VVV „Kvalita UJAK“ byl plně implementován 

nový systém hodnocení akademických pracovníků. 
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Podpora rodičů  
 K podpoře rodičů mezi svými zaměstnanci UJAK využívá pružnou pracovní dobu (u aka-
demických pracovníků) a v případě potřeby zkrácené pracovní úvazky (u ostatních zaměst-
nanců). 
 

Rozvoj pedagogických dovedností 
Výše uvedená Personální strategie UJAK (v části operacionalizace cílů) obsahuje i opat-

ření k zajištění personálního rozvoje akademických pracovníků. Ke konkrétním krokům v této 
oblasti patří dlouhodobě využívané nástroje slaďování pracovního a osobního života (pružná 
pracovní doba, zkrácená pracovní doba) či podpora rozvoje pedagogických dovedností akade-
mických pracovníků formou: 
 rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků;  
 rozvoje kompetencí akademických pracovníků v oblasti odborného cizího jazyka a od-

borné terminologie; 
 rozvoje manažerských kompetencí řídících pracovníků v oblasti strategického řízení vy-

soké školy; 
 rozvoje kompetencí v hodnocení pracovníků.  
 

Pilířem studijního portfolia UJAK jsou pedagogicky zaměřené studijní programy, tomu od-
povídá i zaměření, dovednosti a profesní rozvoj akademických pracovníků vysoké školy. Další 
specifické potřeby vzdělávání a rozvoje dovedností vlastních pracovníků UJAK zohlednila i v 
projektu OP VVV „Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJAK“, 
jehož řešení bylo zahájeno v roce 2017 a pokračuje do roku 2020: 
 V rámci uvedeného projektu probíhá od října 2017 aktivita rozvoje kompetencí akademic-

kých pracovníků v oblasti odborného cizího jazyka a odborné terminologie, které se účastní 
10 akademických pracovníků. Tato výuka bude probíhat do června 2020.  

 V rámci aktivity Rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků proběhl od 
v roce 2019 již druhý běh kurzu „Inovace klíčových kompetencí vysokoškolských učitelů.“  

 Do června 2019 probíhal Manažerský kurz v oblasti strategického řízení vysoké školy pro 
vedoucí zaměstnance.  

  
Problematika genderové rovnosti  

 Vysoká škola v roce 2019 neměla vypracován specifický plán genderové rovnosti. Zásady 
rovnosti a spravedlivého odměňování byly vtěleny do směrnice rektora Lidské zdroje a v per-
sonální politice jsou prakticky uplatňovány v jednotlivých případech (slaďování rodinného  
a profesního života, péče o nemocné v rodině, studium apod.) s využitím existujících pracov-
něprávních nástrojů. 
 

Problematika genderově podmíněného obtěžování  
Vysoká škola zpracovala a podrobila diskusi zvláštní postup pro řešení případů obtěžování. 

Ten byl přijat jako Opatření rektora č. 5/2019 proti sexuálnímu obtěžování a dalšímu nepří-
pustnému chování. Opatření vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a požadavků na implementaci v prostředí vysokých škol a představuje obecné vymezení uzná-
vaných zásad chování, nepřípustných typů jednání, postupů k uplatnění práv dotčených osob, 
postupy při prošetřování zjištěných či oznámených podezření, jakož i důsledky plynoucí z po-
rušení práv na rovné zacházení a zákaz diskriminace v podmínkách UJAK.  
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7. INTERNACIONALIZACE 
 
 

Podpora účasti studentů na zahraničních mobilitních programech  
 Zahraniční spolupráci uskutečňuje UJAK s 53 smluvními partnery, univerzitami v EU  
i mimo EU, např. v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, 
Maďarsku, Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, 
Španělsku, Švédsku, Turecku a dále – mimo rámec programu ERASMUS+ – Kazachstánu, 
Rusku, Vietnamu a Číně.  
 Strategické cíle UJAK v rozvoji mezinárodních vztahů jsou stanoveny schváleným Dlou-
hodobým (strategickým) záměrem UJAK na období 2016-2020 a operacionalizovány v jeho 
každoročních aktualizacích, resp. ročních plánech realizace strategického záměru. Platné stra-
tegické cíle v rámci prioritního cíle Internacionalizace jsou uvedeny v kapitole II.1 této výroční 
zprávy, dílčí cíle pro rok 2019 jsou uvedeny v kapitole I.2 této výroční zprávy. 
 
 Z hlediska naplňování hlavních a dílčích strategických cílů v oblasti internacionalizace lze 
konstatovat: 
 Akademická výměna se ustálila na vysokém převisu počtu přijíždějících studentů nad po-

čtem vyjíždějících studentů. Mobilita akademických pracovníků je stabilní, avšak relativně 
nízká.   

 Vysoká škola dosud nepřistoupila k záměru nově akreditovat další studijní programy v ci-
zím jazyce. Pro zvýšení atraktivity studia na UJAK pro zahraniční studenty existuje trvalá 
nabídka doprovodných kurzů podle zájmu a na objednávku zahraničních účastníků. 

 Nadále byl podporován mezinárodně akreditovaný program MBA navzdory klesajícímu 
počtu účastníků. 

 V rámci posílení internacionalizace vědecké a pedagogické činnosti vysoké školy byl zvý-
šen počet mezinárodních konferencí konaných UJAK a bylo posíleno mezinárodní uplat-
nění výsledků VaVaI.  

 UJAK plně využívá skutečnosti, že jí byla udělena Erasmus Charter for Higher Educa-
tion 2014–2020 (ECHE), a plní všechny závazky, které jsou s držením ECHE spojeny (pod-
pora studentské mobility a mobilita akademických a dalších pracovníků, nastavení stu-
dijních plánů, uznávání výsledků studia apod.).  

Nastavení studijních plánů je zohledněno v prvé řadě při výběru vhodné partnerské insti-
tuce. Zájemcům o mobilitu UJAK poskytuje individuální konzultace pro výběr předmětů na 
partnerské instituci tak, aby bylo zaručeno uznání jejich absolvování na domácí vysoké škole. 
V případě, kdy dojde ke změnám ve struktuře studovaných předmětů na partnerské instituci již 
v průběhu studia, studentům UJAK je umožněno po návratu individuálně doplnit potřebné kre-
dity. V roce 2020 bude UJAK opětovně žádat o udělení Erasmus Charter for Higher Education 
2021–2027. 
 V roce 2019 byly v rámci programu ERASMUS+ uskutečněny akademické mobility v ná-
sledujícím rozsahu: 
 3 vyslaní studenti, 
 48 přijatých studentů, 
 8 vyslaných akademických pracovníků, 
 6 přijatých akademických pracovníků. 
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Podpora zahraničních mobility akademických a neakademických pracovníků 
 UJAK dlouhodobě podporuje zahraniční mobility akademických a neakademických pra-
covníků. Přes jednotlivé katedry zahraniční oddělení UJAK informuje o konání tzv. „Internati-
onal weeks“, které jsou svým způsobem specifické vzhledem k relevanci potencionálního na-
vázání nových zahraničních kontaktů. Tyto informace jsou posléze sdíleny s kolegy na kated-
rách. Pravidelně probíhají mobility s dlouhodobými partnery především ze Slovenské repub-
liky, kde dochází k výměně a sdílení informací, které jsou přímo aplikovatelné do tvorby no-
vých či existujících studijních programů. Vyučující, kteří vyjíždějí na zahraniční mobility, jsou 
zpravidla nahrazeni ve výuce, aby tímto faktorem nebyli omezováni. Pro mobility neakademic-
kých pracovníků využívají vedoucí pracovníci hlavní motivátory jako poznání nového kultur-
ního prostředí, výměna znalostí a zkušeností ze zahraničních pracovišť či zlepšení jazykových 
dovedností. Účast na mobilitách je pracovníkům (akademickým i neakademickým) dopo-
ručována, umožňována, kladně započítávána do jejich pracovního hodnocení a zohledňo-
vána v jejich profesním a kvalifikačním růstu.  
 

Integrace zahraničních členů akademické obce  
Na podporu integrace zahraničních členů akademické obce jsou trvale využívány tyto zá-

kladní nástroje: 
 „Orientation Days“, 
 individuální konzultace na katedrách, 
 organizovaný společenský program, 
 rozvíjející se „Buddy Programme“. 
 

Mezinárodní partnerství UJAK a další významné aktivity v oblasti inter-
nacionalizace 
 Kromě mobilitních partnerů v rámci programu ERASMUS+ uvedených v přehledu níže je 
UJAK též smluvním partnerem následujících zahraničních akademických institucí. 
 Hanojská národní pedagogická univerzita (Vietnam) 
 China National Institute for Educational Research (Peking, Čína) 
 The University of International Business in Almaty (kazachstán) 
 Academy RFCA (Kazachstán)  
 Dolnoslezská vysoká škola (Polsko) 
 Shanghai Finance University (Čína) 
 Nanjing Institute of Technology (Čína) 
 Academician E. A. Buketov Karaganda State University (Kazachstán) 
 Lomonosova univerzita v Moskvě, Fakulta státní správy (Ruská federace) 
  
 V mezinárodní výzkumné činnosti lze vyzdvihnout především činnost Institutu globálních 
studií UJAK, který je navázán na fungování katedry Mezinárodních vztahů a diplomacie. Insti-
tut realizuje vědeckovýzkumnou činnost, která se projevuje především publikačními výstupy 
ve spolupráci se zahraničními subjekty. Institut ve spolupráci s katedrou Mezinárodních vztahů 
a diplomacie realizoval ve sledovaném roce mezinárodní workshop s názvem „Podivný začátek 
21. století – nový systém vládnutí“, který se konal v červnu 2019 na půdě UJAK. Jeho výstupem 
bylo vydání sborníku odborných statí. 
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 UJAK se pravidelně zapojuje do mezinárodních průzkumů, ve sledovaném období to byly 
např. průzkumy EUA nebo využití ECHE Self-Assessment Tool pro monitorování, ben-
chmarking a zlepšení implementace Erasmus Charter for Higher Education. 
 V rámci internacionalizace UJAK uskutečňuje i studium v profesním programu Master of 
Business Administration (MBA), který je mezinárodně akreditován u Foundation for Inter-
national Business Administration Accreditation (FIBAA) v Bonnu. Program MBA byl 
v roce 2014 úspěšně reakreditován s platností do konce roku 2020. Tento program splňuje ev-
ropské nároky EQUAL na mezinárodní charakter obsahu, způsobu výuky a složení studentů  
i vyučujících.  
 UJAK je v ČR výhradním partnerem telc (The European Language Certificate) s prá-
vem konat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky a poskytovat certifikáty telc. 
 V oblasti internacionalizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit byly v roce 
2019 řešeny mezinárodní výzkumné, vývojové či inovační projekty uvedené v přehledu v ka-
pitole II.8 této výroční zprávy. 
 

Přehled zahraničních partnerských institucí UJAK  
v rámci programu ERASMUS+ v roce 2019 

     

Stát Název vysoké školy ID kód Platnost 
smlouvy  

Austria Johannes Kepler University Linz A LINZ01 2014-2021  
Belgie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen B ANTWEP62 2014-2020  
Bulgaria Agricultural University Plovdiv BG PLOVDIV01 2014-2020  

American University in Bulgaria BF BLAGOEV03 2014-2020  
European College of Economics and Management 
Plovdiv BF PLOVDIV08 2014-2020  

Croatia Vern University of Aplied Sciences HR ZAGREB10 2014-2020  

Denmark 
Via University College (faculty of Education and So-
cial Studies) DK RISSKOV06 2014-2021  

France ISC PARIS Business School F PARIS104 2014-2021  
Universite de Lorraine F NANCY43 2014-2021  

Germany Fachhochschule Worms D WORMS01 2014-2020  
Technische Universität Chemnitz D CHEMNIT01 2014-2020  

Greece Ecclesiastical Academy of Athens G ATHINE56 2014-2021  
Hungary Budapest College of Communication and Business HU BUDAPES45 2014-2021  
Italy University of Pisa (Department of Economics and Ma-

nagement) I PISA01 2015-2021  
University of Pisa (Department of Political Sciences - 
Campuslucca) I PISA01 2014-2021  
University of Sassari I SASSARI01 2016-2020  

Latvia Riga Stradinš University LV RIGA03 2014-2021  
Luthania Klaipeda University LT KLAIPED01 2014-2021  

SMK University of Applied Social Sciences LT KLAIPED04 2014-2021  
Vytautas Magnus University LT KAUNAS01 2014-2021  

Norway Oslo and Akershus University College of Applied 
Sciences N OSLO60 2014-2021  
Volda University College N VOLDA01 2014-2021  

Poland Collegium Civitas PL WARSZAW35 2014-2021  
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Kujawy and Pomorze University PL BYDGOSZ08 2016-2021  
Powislanski college in Kwidzyn PL KWIDZYN01 2016-2021  
The Angelus Silesius University of Applied Sciences PL WALBRZY04 2014-2021  

University of Lower Silesia 
PL 

WROCLAW14 2015-2021  
Adam Mickiewitz University in Poznan PL POZNAN01 2017-2021  
University of Silesia in Katowice PL KATOWIC01 2014-2021  

Portugal Instituto Politécnico de Santarém P SATARE01 2014-2021  
Instituto Politecnico Do Porto P PORTO05 2004-2021  
ISAG - European Business School P PORTO16 2014-2021  

Romania Aurel Vlaicu University of Arad RO ARAD01 2016-2021  
Slovakia Alexander Dubček University in Trenčín SK TRENCIN01 2014-2021  

Comenius University in Bratislava SK BRATISL02 2014-2021  
Cyril and Methodius University in Trnava SK TRNAVA02 2014-2021  
ISM University Prešov SK PRESOV02 2014-2021  
Matej Bel University Banska Bystrica SK BANSKA01 2014-2021  
Pan-European University SK BRATISL08 2014-2021  
Prešov University SK PRESOV01 2014-2021  
University of Security Management in Košice SK KOSICE04 2014-2020  

Spain University of Barcelona E BARCELO01 2014-2021  
University of Cádiz E CADIZ01 2014-2021  
University of Carlos III E MADRID14 2014-2021  
University of Córdoba E CORDOBA01 2015-2021  
University of Granada E GRANADA01 2016-2021  
University of Salamanca E SALAMAN02 2014-2021  
University of Sevilla E SEVILLA01 2014-2021  

Sweden Malmö University S MALMO01 2014-2021  
Turkey Fatih University TR ISTANBU13 2014-2021  

Kocaeli University TR KOCAELI02 2016-2021  

Balikeshir University 
TR BALIKESH 

01 2019-2021  
Pammukale University TR DENIZILI01 2014-2021  

 

 Významný mezinárodní rozměr měla v roce 2019 činnost Katedry speciální pedagogiky 
a  Katedry mezinárodních vztahů a diplomacie s Institutem globálních studií UJAK, které 
se podílely na pořádání mezinárodních vědeckých konferencí (viz kapitoly I.6 a II.2 této vý-
roční zprávy).  

K podpoře internacionalizace nově akreditovaných studijních programů byly uzavřeny 
nové bilaterální smlouvy v programu ERASMUS+: 3 nové smlouvy pro studijní program „Me-
zinárodní vztahy a diplomacie“ 2 nové smlouvy pro studijní program „Resocializační a peni-
tenciární pedagogika“. K podpoře akademické výměny pracovníků byla uzavřena 1 nová 
smlouva. 

Byly využívány všechny nástroje pro zvýšení informovanosti studentů o možnostech pro-
gramu a častější komunikace se studenty i akademickými pracovníky za účelem propagace vý-
jezdů v rámci programu ERASMUS+.  

Byla posílena administrativní podpora internacionalizace výuky (zahraniční oddělení). 
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V rámci možností stávajících bilaterálních smluv v programu ERASMUS+ byla prováděna 
korekce plánovaného počtu přijíždějících studentů, aby bylo perspektivně dosaženo souladu 
mezi počtem přijíždějících a vyjíždějících studentů (v posledních letech výrazně převažuje po-
čet přijíždějících studentů). Současně byla ve spolupráci s DZS MŠMT prováděna korekce po-
čtu vyjíždějících studentů, aby bylo zamezeno následnému vracení nevyužitých prostředků.  

Součástí všech uzavřených smluv v rámci internacionalizace instituce je klauzule o společ-
ném úsilí partnerů při pořádání odborných akcí a provádění, publikování a uplatňování vý-
sledků výzkumu.  
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8. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ  
A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST 

 
UJAK má od r. 2010 kontinuálně postavení výzkumné organizace, resp. organizace pro 

výzkum a šíření znalostí, které v roce 2017 obhájila a byla zapsána do Seznamu výzkumných 
organizací, nově vedeného MŠMT. 

UJAK je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj vý-
zkumné organizace a příjemcem účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. 
UJAK pořádá Studentskou grantovou soutěž (SGS) a Interní grantovou soutěž (IGSO).  

Interní grantová soutěž (IGSO) byla v roce 2019 formalizována přijetím a zveřejněním 
zásad IGSO. Byla posílena finanční dotace na IGSO a byly přijaty nové 4 projekty k řešení 
podle stanovených pravidel.  

V roce 2019 probíhalo řešení studentských projektů v rámci sedmého ročníku Studentské 
grantové soutěže UJAK podle pravidel pro poskytnutí této účelové podpory. V roce 2019 bylo 
financováno celkem 5 studentských projektů. Koncem roku 2019 bylo vyhlášeno již osmé 
kolo studentské grantové soutěže UJAK, v němž uspěly a od roku 2020 jsou financovány 
další 3 studentské výzkumné projekty. 
 V oblasti výzkumu a vývoje UJAK pokrývá celý výzkumně-inovační řetězec v oblasti hu-
manitních a společenských věd. V rámci výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti UJAK 
v roce 2019 řešila 2 pokračující projekty OP VVV, 1 pokračující projekt GA ČR, 1 pokračující 
projekt VEGA (jako zahraniční partner), 1 projekt pro veřejnou samosprávu (Městská část 
Praha 3) a 5 projektů specifického výzkumu na vysokých školách v rámci Studentské grantové 
soutěže UJAK. V roce 2019 byly podány nové grantové žádosti významným poskytovatelům: 
GAČR (2x), TA ČR (3x). MŠMT (1x). 

 Detailní informace o tvůrčí činnosti jednotlivých kateder a pracovníků UJAK obsa-
huje kap. I.6 této výroční zprávy. 

Na základě požadavku MŠMT má UJAK zpracovanou výzkumnou strategii pro období 
2020+ v podobě Rámce výzkumných aktivit vysoké školy, který tvoří přílohu  Plánu realizace 
strategického záměru UJAK pro rok 2020: 

 
Cíle a strategie jejich dosažení v oblasti VaVaI pro období dalšího stra-

tegického záměru 
 
Cíl 1: Provádět výzkum (základní a aplikovaný), vývoj a inovace ve vědních oborech, které 
jsou těsně vázány na akreditované studijní programy vysoké školy v příslušných oblastech 
vzdělávání, tj. především: Neučitelská pedagogika, Ekonomické obory, Bezpečnostní obory, 
Mediální a komunikační studia, Právo, Politické vědy.  

Strategie dosažení cíle: Získat nové akreditace studijních programů (především) v uvede-
ných oblastech.  
Cíl 2: Zásadně podporovat účast vysoké školy a jejich pracovníků v projektech základního vý-
zkumu v oblastech, v nichž vysoká škola uskutečňuje doktorské a magisterské studijní pro-
gramy. 

Strategie dosažení cíle: Získat nové akreditace doktorských studijních programů a jejich 
personální zajištění orientovat na aktivní účast v projektech základního výzkumu. 
Cíl 3: Realizovat Studentskou grantovou soutěž v rámci získané účelové podpory na specifický 
vysokoškolský výzkum. 
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Strategie dosažení cíle: Dlouhodobě vyhovovat podmínkám pro poskytnutí účelové pod-
pory na specifický vysokoškolský výzkum. 
Cíl 4: Udržet postavení vysoké školy jako výzkumné organizace (resp. organizace pro výzkum 
a šíření znalostí). Získanou institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace využívat též na realizaci interních projektů VaVaI. 

Strategie dosažení cíle: Dlouhodobě vyhovovat (měnícím se) podmínkám pro udržení po-
stavení výzkumné organizace a poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace. Implementovat připravený formální rámec Interní grantové sou-
těže UJAK (IGSO).  
Cíl 5: Orientovat se primárně, nikoli však výhradně na následující poskytovatele podpory ve 
VaVaI. Pro základní výzkum: GAČR. Pro aplikovaný výzkum: TA ČR, resortní poskytovatelé 
(např. MŠMT, MK, MV, MSp, MPSV). Pro inovační a rozvojové projekty: orgány veřejné 
samosprávy (např. Hl. m. Praha, MČ Praha 3). Pro mezinárodní spolupráci: Evropská komise, 
poskytovatelé ve středoevropských zemích (např. Slovensko – VEGA, KEGA). 

Strategie dosažení cíle: Výzkumné projekty vytvářet s ohledem na výzkumnou působnost 
vysoké školy profilovanou především jako evropskou a středoevropskou lokální a zaměřenou 
na spolupráci se státní správou a veřejnou samosprávou. 
Cíl 6: Dosáhnout reálné spolupráce s vnějšími akademickými subjekty (veřejné VŠ, ústavy AV 
ČR, soukromé VŠ) na uskutečňování projektů VaVaI. 

Strategie dosažení cíle: Strategii a realizaci vnějších styků uzpůsobit cílům ve VaVaI. 
Cíl 7: Dosáhnout reálné institucionální (nikoli pouze individuální) spolupráce se zahraničními 
akademickými i mimoakademickými subjekty. 

Strategie dosažení cíle: Strategii a realizaci zahraničních styků uzpůsobit cílům ve VaVaI. 
Cíl 8: Aplikovaný výzkum a inovační projekty provádět prioritně v partnerství s odběrateli vý-
sledků a dbát na využití výsledků v praxi. 

Strategie dosažení cíle: Strategii a realizaci navazování institucionálních partnerství uzpů-
sobit cílům ve VaVaI. 
 

Institucionální nástroje pro naplňování výzkumné strategie 
 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum; 
 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace; 
 Strategie personálního rozvoje UJAK; 
 Záměr akreditací studijních programů; 
 Institucionální struktura zahrnující výzkumné části vysoké školy, např. Institut globálních 

studií; 
 Struktura institucionálních partnerství zahrnující subjekty umožňující spolupráci ve výuce, 

studentských praxích, tvorbě obsahu studijních programů a současně ve VaVaI (partneři 
ve výzkumu a/nebo odběratelé výsledků). 

 
Způsoby propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací, zapojení stu-

dentů do tvůrčí činnosti a přijímaná opatření za účelem posílení propojení 
tvůrčí činnosti s činností vzdělávací  
 UJAK standardně využívá následující způsoby propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělá-
vací a zapojení studentů do tvůrčí činnosti:  
 Zapojení studentů do řešení standardních projektů výzkumu, vývoje a inovací. 
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 Zapojení studentů do rozvojových projektů (projekty z operačních programů EU a projekty 
v rámci spolupráce s regionálními partnery, např. Městskou částí Praha 3). 

 Účast studentů na odborných konferencích, seminářích a workshopech.  
 Publikování odborných statí jako součást studijního plánu (doktorské studium). 
 Témata doktorských disertačních prací ve vazbě na realizované projekty VaVaI. 
 Za účelem posílení propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací je na UJAK kontinuálně 

od roku 2013 realizována Studentská grantová soutěž v rámci účelové podpory specific-
kého vysokoškolského výzkumu. 

 Za účelem posílení propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací je od r. 2019 nově for-
malizovaná Interní grantová soutěž pro akademické pracovníky a studenty v rámci insti-
tucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. 

 Vazba výuky na tvůrčí činnost tvoří součást hodnocení akademických pracovníků. 
 

Účelová a institucionální podpora z veřejných zdrojů 
 V roce 2019 získala UJAK celkem 4,973 mil. Kč z účelových prostředků na výzkum, vývoj  
a inovace (zvýšení oproti minulému roku) a 1,162 mil. Kč z institucionální podpory na dlouho-
dobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (na stejné úrovni s minulým rokem) – viz tabulka. 
Všechny prostředky byly využity přímo vysokou školou. 
      

Středisko Poskyto-
vatel Název projektu / podpory Finance rok 2019 

  

139 GAČR 
Pozemková reforma v meziváleč-
ném Československu na statcích 
cizích státních příslušníků 

1 051 000,00 Kč 

  

140 a 
140N 

MŠMT - 
OP VVV 

Rozvoj občanských kompetencí 
v oblasti bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva u žáků ze socioeko-
nomicky znevýhodněného pro-
středí 

1 973 108,44 Kč 

Celkový rozpočet 
projektu v roce 2019 
byl 2 321 304,05 Kč. 
Z toho 85 % tvořila 
dotace a 15 % spolu-
financování ve výši 
348 195,61 Kč  

141 a 
141N 

MŠMT - 
OP VVV 

Zvyšování kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících  
činností na UJAK  

1 395 710,76 Kč 

Celkový rozpočet 
projektu v roce 2019 
byl 1 909 317,05 Kč. 
Z toho 73,1 % tvořila 
dotace a 26,9 % spo-
lufinancování ve výši 
513 606,29 Kč.  

400-423 MŠMT Účelová podpora na specifický 
vysokoškolský výzkum 543 537,00 Kč 

  

146 

Dotační 
fond měst-
ské části 
Praha 3 

Dobrovolnická činnost studentů 
ve prospěch seniorů a dětí  
s postižením - aplikace nových 
trendů do oblasti speciálně peda-
gogické podpory 

10 000,00 Kč 

Celkový rozpočet 
projektu byl 15 400,- 
Kč. Z toho 65 % tvo-
řila dotace a 35 % 
spolufinancování ve 
výši 5 400,- Kč.  

   4 973 356,20 Kč   
            

122 MŠMT 
Institucionální podpora na dlou-
hodobý koncepční rozvoj  
výzkumné organizace  

1 162 785,00 Kč 
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Podpora studentů doktorských studijních programů 
Při podpoře studentů doktorských studijních programů UJAK využívá následujících ná-

strojů: 
 zohlednění potřeby slaďování pracovního, studijního a osobního života (individuální stu-

dijní plány); 
 zohlednění kariérní přestávky z důvodu rodičovství; 
 kariérní poradenství v Akademickém poradenském centru UJAK; 
 interní studentská grantová soutěž (v rámci podpory tzv. specifického výzkumu na vyso-

kých školách); 
 podpora odborných publikací; 
 podpora účasti v grantových projektech od vnějších poskytovatelů 
 účast studentů ve výzkumných projektech Studentské grantové soutěže UJAK; 
 účast studentů v projektech Interní grantové soutěže UJAK. 
 

Spolupráce s aplikační sférou 
 Kromě spolupráce se zaměstnavateli ve vzdělávací oblasti (příprava, uskutečňování a ino-
vace studijních programů, realizace studentských praxí) UJAK systematicky rozvíjí i spolupráci 
s aplikační sférou ve výzkumu, vývoji a inovacích. V roce 2019 byla tato spolupráce obohacena 
také o nová partnerství, která se převážně zaměřovala na společnou přípravu grantových při-
hlášek do veřejných soutěží Technologické agentury ČR. 

Významná partnerství vysoké školy v rámci posilování partnerství s aplikační sférou ve vý-
zkumu, vývoji a inovacích v roce 2019 zahrnovala např.: 
 Trvající spolupráci s Vězeňskou službou ČR (společná konference „10 let výkonu zabez-

pečovací detence v České republice“, Brno, říjen 2019; VS ČR jako aplikační garant po-
daného projektu UJAK u TA ČR). 

 Spolupráce s Centrem pro studium vysokého školství a společností Behavera (testování 
simulační hry k měření měkkých kompetencí předvýzkum při přípravě projektu TA ČR). 

 Partnerství s Městskou částí Praha 3 (podpora dobrovolnické činnosti studentů ve prospěch 
seniorů a dětí s mentálním postižením). 

 Příprava společného projektu aplikovaného výzkumu a vývoje s pracovníky Policejního 
prezídia ČR, Ústavu fyzikální chemie J. Heyerovského AV ČR a Ústavu chemie a bioche-
mie Mendelovy univerzity v Brně. 

 Partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR (aplikační garant podaného pro-
jektu UJAK u TA ČR). 

 Partnerství se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (aplikační garant podaného projektu 
UJAK u TA ČR). 

 
Podpora rozvoje kompetencí pro inovační podnikání 
Od roku 2015 je účinná Dohodu o součinnosti při rozvoji inovačního podnikání v pod-

mínkách ČR mezi UJAK a Asociací inovačního podnikání ČR, z.s. V rámci této dohody 
například: 
 Akademičtí funkcionáři UJAK (rektor, prorektor pro rozvoj, vědu a zahraniční styky  

a kancléř) působí ve vedení AIP ČR a redakční radě časopisu ip&tt. 
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 UJAK se společně s AIP podílí na zkvalitňování inovačního procesu. 
 UJAK se podílí na přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání a více se zapojuje 

do výzkumné činnosti v oblasti inovačního podnikání. 
 Bude probíhat mediální spolupráce a vzájemná spolupráce při propagaci vzdělávacích  

a kulturních aktivit UJAK a SVČR. 
 

 UJAK se v této oblasti též angažuje přímo tím, že má ve svém studijním portfoliu studijní 
obor Právo v podnikání. 

V následujícím přehledu představujeme souhrnné výzkumné, vývojové, inovační  
a rozvojové projekty a aktivity UJAK relevantní pro hodnocené období 2019. 
 

Řešené a aktuálně ukončené projekty v roce 2019 

Název projektu Příjemce  
(instituce) 

Doba  
řešení 

Grantové 
schéma / 

poskytovatel 
Dobrovolnická činnost studentů ve pro-
spěch seniorů a dětí s postižením – aplikace 
nových trendů do oblasti speciálně pedago-
gické podpory 

UJAK 2020 Dotační fond 
MČ Praha 3 

Konštrukt docility v teórii edukácie dospe-
lých 

UMB v Bans-
kej Bystrici, 

PedF (UJAK – 
zahraniční 
partner) 

1/2018-
12/2020 

VEGA  
(Slovenská  
republika) 

Reflexe studentů a absolventů vyšších od-
borných škol orientovaných na přípravu an-
dragogů a personalistů k dosavadnímu prů-
běhu vzdělávání a specifikace jejich potřeb  
v celoživotním učení 

UJAK 2019-2020 Specifický vý-
zkum UJAK 

Studium pro rozvoj osobnosti a vzdělání  
trenérů ve sportovních akademiích UJAK 2019 Specifický vý-

zkum UJAK 

Analýza stavu oblasti dalšího vzdělávání  
pedagogických pracovníků v Evropské unii UJAK 2019-2020 Specifický vý-

zkum UJAK 

Ekonomická bezpečnost. Bezpečnost  
a ochrana zájmů státu, podniku a jednot-
livce. Pilotní studie 

UJAK 2019-2020 Specifický vý-
zkum UJAK 

Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch 
seniorů a dětí s postižením – aplikace  
nových trendů do oblasti speciálně pedago-
gické podpory 

UJAK 2019 
Dotační fond 
městské části 

Praha 3 

Analýza legislativy v oblasti krizového  
managementu UJAK 2018 

Zakázka 
Magistrát 

HMP 
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Dožij se dvaceti NF Kolečko 
(UJAK part-

ner) 
2018 Škoda Auto 

Význam etiky ve výuce supervizorů  
a v supervizním procesu UJAK 2018-2019 Specifický vý-

zkum UJAK 

Dobrovolnická činnost studentů ve pro-
spěch seniorů a dětí s postižením - aplikace 
nových trendů do oblasti speciálně pedago-
gické podpory II 

UJAK 2018 
Dotační fond 
městské části 

Praha 3 

Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí  
a s nimi souvisejících činností na UJAK UJAK 06/2017-

12/2020 OP VVV 

Zajištění odborných seminářů pro vedoucí 
pracovníky ČMKOS a odborových svazů 
na problematiku kybernetické bezpečnosti  
a sociálních sítí 

UJAK 2017- 2018 Zakázka 
ČMKOS 

Rozvoj občanských kompetencí v oblasti 
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků 
ze socioekonomicky znevýhodněného pro-
středí 

UJAK 03/2017-
06/2019 OP VVV 

Pozemková reforma v meziválečném Čes-
koslovensku na statcích cizích státních pří-
slušníků UJAK 2017-2019 GA ČR 

Inovační vouchery v Praze – Trh inovací UJAK – posky-
tovatel znalostí 2016 -  Magistrát hl. 

m. Prahy 
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9. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ 
REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ 

 
Ve vazbě na novelu zákona o vysokých školách z roku 2016 je od roku 2017 účinný nový 

vnitřní předpis UJAK Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdě-
lávací a tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Na základě průběžných výsledků řešení projektu 
OP VVV „Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UJAK“ (jinde 
v textu též zkráceně „Kvalita UJAK“) byl tento vnitřní předpis v roce 2018 novelizován.  

UJAK přijala Směrnici rektora č. 3.1 – Standardy a postupy vnitřního hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJAK, které vycházely ze standardů a meto-
dických materiálů NAÚ i dřívější hodnotící praxe UJAK (Návrh parametrů systému hodnocení 
akademických pracovníků UJAK – Metodika hodnocení, Vnitřní systém hodnocení a zajišťování 
kvality Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. – Závazná metodika) a které byly též 
implementovány do řídících dokumentů UJAK (Pravidla systému zajišťování kvality a vnitř-
ního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJAK,  Směrnice rek-
tora č. 7 – Lidské zdroje, Směrnice rektora č. 3 – Akreditace). 

Od roku 2017 je činná Rada po vnitřní hodnocení UJAK. Rada v souladu se Statutem UJAK 
řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Jed-
notlivé oblasti hodnocení (viz dále) jsou pravidelně projednávány na zasedáních kolegia rek-
tora. Hodnocení činnosti probíhá pravidelně také na zasedání Vědecké rady, jejíž doporučení 
jsou následně realizována v praxi školy. Rada vede Průběžné záznamy Rady pro vnitřní hodno-
cení UJAK o vnitřním hodnocení. 

 
Základní vize vysoké školy v oblasti kvality činností spočívá zejména v následujících 

prioritách: 
 soustavné posilování rozvoje kvality veškeré pedagogické činnosti; 
 zkvalitňování činnosti v rovině zahraniční spolupráce, mobilit studentů i učitelů, získávání 

zahraničních pedagogů apod.; 
 intenzivní rozvoj vědeckovýzkumné činnosti s důrazem na propojení výsledků výzkumu  

s praxí; 
 získávání grantů, publikování výsledků vědeckovýzkumné činnosti; 
 podílení se na rozvoji vzdělávací politiky v intencích trendů EU. 

 
Základním dokumentem týkajícím se zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi sou-

visejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících čin-
ností je Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, 
kterou UJAK zpracovává a vydává jednou za 5 let, a každoroční dodatky k této zprávě. 

Dodatek za rok 2019 navazuje na dodatky za roky 2017 a 2018 a metodologicky i struk-
turálně především na zcela nově koncipovaný dodatek za rok 2017, který tvořil de facto samo-
statnou zprávu o vnitřním hodnocení, jak svým rozsahem, tak svou strukturou. Přitom zmíněný 
dodatek, resp. samostatná zpráva o vnitřním hodnocení za rok 2017 byla v rámci projektu „Kva-
lita UJAK“ podrobena nezávislé vnější oponentuře. Aktuální Dodatek sleduje strukturu dodatků 
za roky 2017 a 2018 tak, aby byl patrný posun v hodnocených oblastech a parametrech ve srov-
nání s minulým obdobím. 

Metodicky se systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností UJAK opírá o mezinárodně uznávaný Model excelence Evropské nadace 
pro management kvality (European Foundation for Quality Management Model Excellence, 
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dále jen „model EFQM“) a Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area (dále jen „ESG“). 

Účelem systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je podpora vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností realizovaných Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 
(dále jen „UJAK“) s cílem přípravy absolventů plně uplatnitelných na trhu práce, schopných 
přinášet nové poznatky a aplikovat je v nejrůznějších povoláních i širším zapojení do života 
společnosti na úrovni národní i mezinárodní. 

Kvalitou se rozumí míra naplňování očekávání zainteresovaných stran, tj. studentů, za-
městnavatelů absolventů, zaměstnanců, municipalit, veřejné a státní správy, které je formulo-
váno standardy, jako jsou požadavky na absolventy studijních programů u regulovaných povo-
lání, mezinárodními standardy a doporučeními v oblasti řízení a zajišťování kvality a další 
obecně uznávané přístupy k definici a posuzování kvality. 

Zajišťováním kvality se rozumí systematický přístup ke všem procesům a činnostem tvo-
řícím vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti, plánování jejich výsledků, systematické 
měření stavu a výkonnosti těchto procesů a činností a jejich trvalé zlepšování. 

Hodnocením kvality se rozumí zjišťování, do jaké míry a jakým způsobem je naplňováno 
poslání UJAK, jak jsou naplňovány cíle stanovené ve strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí 
činnosti UJAK (dále jen „strategický záměr“) na příslušné období a jak jsou naplňována oče-
kávání zainteresovaných stran formulovaná ve standardech, doporučeních a dalších obecně 
uznávaných přístupech k definici a posuzování kvality. 

Standardy vnitřního hodnocení kvality UJAK (a standardy pro podávání žádostí o ak-
reditaci) jsou systematizovány ve Směrnici rektora č. 3.1 - Standardy a postupy vnitřního hod-
nocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Jana Amose Komen-
ského Praha s.r.o. 

Indikátory vnitřního hodnocení kvality UJAK byly zavedeny ve Zprávě o vnitřním hod-
nocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJAK za rok 2017 podle jed-
notlivých oblastí hodnocení: 

 
Oblast: Instituce, vedení a systém řízení 
Indikátory 
a. Vedení instituce aktivně spolupracuje s externími zainteresovanými stranami 
b. Vedení instituce spolu s pracovníky a studenty neustále posilují kulturu excelence 
c. Vedení instituce zajišťuje, aby instituce byla flexibilní, a efektivně řídí změny na instituci 

 
Oblast: Strategie 
Indikátory 
a. Strategie instituce je založena na pochopení potřeb a očekávání zainteresovaných stran i 

externího prostředí 
b. Strategie instituce je založena na pochopení vnitřní výkonnosti a způsobilosti 
c. Strategie a podpůrné politiky instituce jsou rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány 
d. Strategie a podpůrné politiky jsou sdělovány, implementovány a monitorovány 

 
Oblast: Studium 
Indikátory 
a. Soulad obsahu vzdělávání se soudobými vědeckými poznatky 
b. Personální zajištění výuky, počet studentů na jednoho učitele, počet kvalifikačních prací 

na jednoho učitele 
c. Organizace výuky 
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d. Tvůrčí činnost související s uskutečňovaným studijním programem 
e. Prostorové a ekonomické zajištění výuky 
f. Spolupráce s praxí (u profesně orientovaných studijních programů) 
g. Zájem o studium 
h. Spokojenost studentů s výukou – výsledky studentského hodnocení 
i. Spokojenost akademických a ostatních pracovníků – výsledků hodnocení pracovníky 
j. Studijní neúspěšnost 
k. Úroveň kvalifikačních prací 
l. Uplatnitelnost absolventů 

 
Oblast: Lidské zdroje/Zaměstnanci 
Indikátory 
a. Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků 
b. Počet pracovníků zapojených do tvůrčí a dalších činností 
c. Počet odborníků z praxe podílejících se na výuce a dalších činnostech instituce 
d. Velikost pedagogických úvazků přepočtených na jednoho akademického pracovníka 
e. Počet pracovníků v oblasti podpůrných činností 

 
Oblast: Tvůrčí činnost 
Indikátory 
a. Naplňování strategického záměru v oblasti tvůrčí činnosti 
b. Hodnocení řešených projektů ve sledovaném období (ukončených i neukončených) 
c. Hodnocení tvůrčí činnosti kateder s důrazem na vazbu k zajišťovaným studijním progra-

mům 
d. Hodnocení nejvýznamnějších výsledků tvůrčí činnosti jednotlivých akademických a vě-

deckých pracovníků 
e. Hodnocení interní grantové soutěže (studentská grantová soutěž a projekty interního gran-

tového systému) v daném období 
f. Výsledky vnějšího hodnocení tvůrčí činnosti poskytovateli a dalšími zainteresovanými 

osobami 
g. Vyhodnocení spolupráce s praxí 
h. Vyhodnocení mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí činnosti 
i. Hodnocení ekonomického a materiálního zabezpečení tvůrčí činnosti 

 
Oblast: Internacionalizace/Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 
Indikátory 
a. Počet mezinárodních akademických partnerství v oblasti mobilit 
b. Počet mezinárodních akademických partnerství v oblasti tvůrčí činnosti 
c. Počet mezinárodních partnerství v oblasti třetí role vysokých škol 
d. Počet zahraničních studentů 
e. Počet zahraničních akademických pracovníků 
f. Výsledky vnějšího, příp. mezinárodního hodnocení instituce 
g. Mezinárodní akreditace 
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Oblast: Partnerství a třetí role vysoké školy 
Indikátory 
a. Počty programů/kurzů CŽV 
b. Kvalita a kvantita uzavřených partnerství 
c. Akademické přínosy spolupráce 
d. Ekonomické přínosy spolupráce 
e. Mediální obraz univerzity 
f. Uznání a ocenění univerzity za spolupráci 

 
Oblast: Infrastruktura 
Indikátory 
a. Celková kapacita učeben 
b. Počty zařízení (IT) 
c. Spokojenost studentů se službami a vybavením IT 
d. Zabezpečení serverů a celé síťové infrastruktury 
e. Knihovní přírůstky 
f. Využívání elektronických informačních zdrojů 

 
Vlastní hodnotící proces probíhá v rámci jednotlivých modulů, jsou stanoveny formy vý-

stupů a jejich periodicita. Významně se do oblasti hodnocení promítá využití informačních 
technologií, a to zejména informačního systému Moggis. Součástí vnitřního hodnocení kvality 
jsou dotazníková šetření mezi studenty i dotazování formou focus groups.  

Hodnocení činnosti probíhá pravidelně v několika úrovních řízení, a to na jednáních kole-
gia rektora, na poradách vedoucích kateder, na poradách kateder a v souhrnu na zasedání Vě-
decké rady UJAK, jejíž doporučení jsou následně realizována v praxi vysoké školy.  

Hodnocení vzdělávací činnosti a obsahu studia jednotlivých studijních programů/oborů je 
prováděno průběžně, významnější změny se pak promítají do žádostí o prodloužení platnosti 
akreditací jednotlivých studijních programů/oborů se zdůvodněním. Východiskem jsou právě 
zkušenosti z realizace studijního programu/oboru a vývoj oblasti studia. 

Studentské hodnocení výuky – periodicita 2 x ročně po ukončení každého semestru. Po-
zornost je zaměřena na hodnocení průběhu výuky, na hodnocení vyučujícího, na hodnocení 
komunikace se studenty zejména v konzultačních hodinách, na hodnocení objektivity při 
zkouškách či zápočtech a další. 

Hodnocení vedení kvalifikačních prací – periodicitou 1 x ročně následně po hlavním 
termínu odevzdávání kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia v prvním jarním 
termínu. Hodnocení se zaměřuje zejména na osobní konzultace při vedení kvalifikačních prací, 
na e-mailovou komunikaci, na přínos pro studenta včetně autoevaluačních otázek týkajících se 
studenta vzhledem k zodpovědnosti i jeho vlastního přístupu. 

Hodnocení absolventů – periodicita 1 x ročně následně po ukončení studia. Absolventi 
v rámci dotazníkových šetření hodnotí celý průběh studia, dotazník zahrnuje i osobní hodnocení 
získaných znalostí. Hodnocena je i úroveň souvisejících služeb, tedy studijního oddělení, IT, 
knihovny apod. 

Hodnocení činnosti kateder – periodicita 1 x ročně. Souhrnné hodnocení probíhá vždy za 
uplynulý kalendářní rok s odevzdáním výstupů v lednu následujícího roku. Jeho součástí jsou 
údaje o uchazečích jednotlivých studijních oborů, o studentech, akademických pracovnících  
a jejich publikační a vědecko-výzkumné činnosti a autoevaluační hodnocení katedry. 
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Hodnocení zaměstnanců – periodicita 1 x ročně. Hodnocení provádějí akademičtí pra-
covníci a ostatní zaměstnanci prostřednictvím dotazníkového šetření. Předmětem je vyjádření 
k systému interní komunikace, k IT vybavení, k výuce, rozvrhu, pracovnímu prostředí, perso-
nální politice, k možnostem profesního rozvoje apod.  

Hodnocení akademických pracovníků – v rámci již zmíněného projektu OP VVV „Kva-
lita vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UJAK“ proběhla v roce 2018 pilotní 
implementace nového systému hodnocení akademických pracovníků, které má za cíl zavést 
každoroční standardizované hodnocení pracovního výkonu a pracovního chování akademic-
kých pracovníků v oblasti vzdělávací, tvůrčí a dalších činnostech, které vyplývají z jejich pra-
covní náplně. Od roku 2019 je nový systém hodnocení akademických pracovníků plně imple-
mentován s periodicitou 1 x ročně. 

Další prováděná hodnocení vycházejí z dalších zákonných požadavků, okamžitých po-
třeb vysoké školy nebo potřeb vyhodnocení procesu adaptace vysoké školy na změny legisla-
tivy. 
  

Výsledky hodnocení a jejich využití 
 Podrobný popis hodnotícího procesu, popis proběhlých hodnocení, výsledky hodnocení  
a přijatá opatření tvoří obsah samostatného dokumentu, Dodatku ke zprávě o vnitřním hodno-
cení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJAK za rok 2019, který byl 
zpracován podle Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJAK.  Proto v této výroční zprávě o činnosti uvádíme 
pouze přehled proběhlých hodnocení, jejich hlavní výsledky a souhrn přijatých opatření v ob-
lastech hodnocení. 
 

Popis proběhlých hodnocení 
Podle Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 

a s nimi souvisejících činností UJAK je hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvise-
jících činností UJAK uskutečňováno v následujících oblastech: 
1. Instituce, vedení a systém řízení 
2. Strategie 
3. Studium 
4. Lidské zdroje/Zaměstnanci 
5. Tvůrčí činnost 
6. Internacionalizace/Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 
7. Partnerství a třetí role vysoké školy 
8. Infrastruktura 
 

V uvedených oblastech byla ve sledovaném období uskutečněna následující hodnocení: 
1. Instituce, vedení a systém řízení 

i. Hodnocení změn ve vedení vysoké školy a personálního obsazení oddělení rekto-
rátu 

ii. Hodnocení opatření přijatých k optimalizaci a zefektivnění podpůrných činností 
iii. Hodnocení plnění záměru získávání nových akreditací studijních programů 
iv. Hodnocení kvantitativního a kvalitativního rozvoje vysoké školy 
v. Hodnocení přípravy vysoké školy na vnější hodnocení iniciované Národním akredi-

tačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ) 
vi. Hodnocení přípravy vysoké školy na hodnocení výzkumných organizací 2020 inici-

ované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  
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2. Strategie 

i. Hodnocení plnění Dlouhodobého (strategického) záměru UJAK na období 2016-
2020 a Ročního plánu realizace strategického záměru na rok 2019 

ii. Hodnocení rozvoje studia a utlumování původních studijních programů se studijními 
obory s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 168/2018 Sb. 

iii. Hodnocení efektivity nástrojů publicity a propagace vysoké školy  
 
3. Studium 

i. Hodnocení studenty 
ii. Hodnocení pracovníky 

iii. Hodnocení absolventy 
iv. Hodnocení systému a plánu akreditací 
v. Hodnocení pedagogického výkonu 

vi. Hodnocení studijní neúspěšnosti 
vii. Hodnocení uplatnitelnosti absolventů 

 
4. Lidské zdroje/Zaměstnanci 

i. Hodnocení souladu struktury akademických pracovníků se standardy pro akreditace 
ii. Hodnocení personálního zajištění podpůrných činností 

iii. Hodnocení plné implementace hodnocení akademických pracovníků podle nové me-
todiky zpracované v rámci projektu OP VVV „Kvalita UJAK“  

 
5. Tvůrčí činnost 

i. Hodnocení tvůrčí činnosti kateder a ústavů 
ii. Hodnocení souladu tvůrčí činnosti akademických pracovníků se standardy pro akre-

ditace 
iii. Hodnocení studentské grantové soutěže (specifický vysokoškolský výzkum) 
iv. Hodnocení interní grantové soutěže pro výzkumné týmy 

 
6. Internacionalizace/Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 

i. Hodnocení účasti v programu ERASMUS+ 
ii. Hodnocení uzavřených mezinárodních partnerství 

iii. Hodnocení internacionalizace výuky a výzkumu 
 
7. Partnerství a třetí role vysoké školy 

i. Hodnocení plnění třetí role vzhledem ke standardům pro akreditace a profilaci no-
vých studijních programů 

 
8. Infrastruktura 

i. Hodnocení využívání infrastruktury s ohledem na stávající úroveň vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností 

ii. Hodnocení potřeb pro budoucí rozvoj infrastruktury s ohledem na cíle strategického 
záměru vysoké školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



49 

Hlavní výsledky proběhlých hodnocení 
 

1. Instituce, vedení a systém řízení 
 

i. Hodnocení změn ve vedení vysoké školy a personálního obsazení oddělení rektorátu 
Hodnocení činnosti vedení vysoké školy a rektorátních útvarů ukázalo potřebu personál-

ních změn ve vedení školy a obsazení některých podpůrných rektorátních útvarů (zahraniční 
oddělení, oddělení akreditací a zajišťování kvality).  

 
ii. Hodnocení opatření přijatých k optimalizaci a zefektivnění podpůrných činností 
Hodnocení procesu utlumování původních studijních programů se studijními obory a vy-

hodnocení efektivity podpůrných činností se odrazilo ve změnách ve struktuře kateder. Potřeba 
efektivního využívání infrastruktury vysoké školy a zlepšení komunikace mezi součástmi 
UJAK vedla k přemístění rektorátu UJAK. Byla intenzivně využívána elektronická informační 
podpora přípravy žádostí o akreditace, řízení vysoké školy a komunikace vysoké školy s jejím 
okolím. Proběhla školení řídících pracovníků k využívání této podpory. Podle schválené meto-
diky byla prováděna periodická šetření (hodnocení studenty, absolventy a pracovníky), byly 
projednávány a zveřejňovány závěry šetření a přijímána potřebná opatření.  Proběhlo vyhodno-
cení plnění strategického záměru UJAK. Byl udržován a dále rozvíjen školní informační systém 
Moggis, nadále byl využíván antiplagiátorský systém THESES včetně rozšířených aplikací  
a Repozitář vědeckých prací (MU). 

 
iii. Hodnocení plnění záměru získávání nových akreditací studijních programů 
Záměr získávání nových akreditací nebyl naplněn. Žádosti o udělení nových akreditací 

byly podány podle plánovaného harmonogramu. V roce 2019 byly podány 4  žádosti o udělení 
akreditace studijním programům. Z toho bylo 1 řízení přerušeno, 2 žádosti byly staženy, 1 řízení 
stále probíhalo. Ze 2 řízení, která na straně NAÚ probíhala již od roku 2018, byla 1 akreditace 
udělena a 1 řízení stále probíhalo.  UJAK zdárně adaptovala své vnitřní procesy na nový systém 
akreditací a v návaznosti na ustavení Rady pro vnitřní hodnocení probíhala činnost dalších pra-
covních týmů a struktur („Rada pro akreditace“). 
 

iv. Hodnocení kvantitativního a kvalitativního rozvoje vysoké školy 
Zastavil se dlouhodobý propad počtu studentů, ovšem na relativně nízkém prahu. Úsilí o 

kvalitativní rozvoj vysoké školy (především v oblasti personálního obsazení akademickými 
pracovníky a vědeckého výkonu) se střetávalo s racionalizačními opatřeními vyvolanými úbyt-
kem studentů. Kvalitativní rozvoj vysoké školy zaznamenal dílčí pozitivní obrat (nové studijní 
programy), kvantitativní rozvoj (počet studentů) stagnoval. 

 
v. Hodnocení přípravy vysoké školy na vnější hodnocení iniciované Národním 
akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ) 
Rada NAÚ přijala usnesení o zahájení vnějšího hodnocení UJAK dne 20. 6. 2019. UJAK 

se vyjádřila ke složení hodnotící komise dne 15. 8. 2019. Hodnocení do konce roku 2019 ne-
proběhlo. Rada pro vnitřní hodnocení UJAK zasedala v roce 2019 celkem 6x, z toho 4x v rámci 
příprav na vnější hodnocení. Byla provedena hloubková revize všech dokumentů a činností 
vysoké školy pro vnější hodnocení podle Statutu a metodik NAÚ.  

 
vi. Hodnocení přípravy vysoké školy na hodnocení výzkumných organizací 2020 

iniciované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  
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UJAK přijala účast v hodnocení VO2020, požádala o pověření organizačním zabezpeče-
ním hodnocení, v daném termínu (31. 12. 2019) učinila všechny požadované kroky a poskytla 
MŠMT všechny vyžadované podklady potřebné k zahájení hodnocení v roce 2020. 
 
2. Strategie 

i. Hodnocení plnění Dlouhodobého (strategického) záměru UJAK na období 2016–2020  
a Ročního plánu realizace strategického záměru na rok 2019 
 
Byly splněny cíle strategického záměru, resp. jeho ročního plánu realizace pro rok 

2019 v následujících oblastech: 
 inovace studijních programů v návaznosti na požadavky trhu práce (částečně splněno); 
 optimalizace veškerých procesů, efektivní využívání kapacity budov; 
 zvyšování míry kompetencí akademických pracovníků (v rámci řešení projektu OP VVV 

„Kvalita UJAK“); 
 provedení změn v systému řízení lidských zdrojů; 
 využívání zpětné vazby hodnotitelů a Rady NAÚ a výstupů z řešených projektů v navrho-

vání a uskutečňování studijních programů; 
 průběžné zajišťování kompatibility systému hodnocení a zajišťování kvality UJAK s po-

žadavky legislativy a NAÚ; 
 průběžná inovace struktury vnitřních předpisů a dalších norem; 
 posílení a rozvoj komplexní podpory systému hodnocení a zajišťování kvality s využitím 

informačních technologií (včetně elektronické informační podpory přípravy žádostí o ak-
reditaci, řízení vysoké školy a komunikace vysoké školy s jejím okolím); 

 provádění autoevaluace; 
 využívání metodiky výsledků učení; 
 zvyšování kvality a udržování vyvážené struktury akademických pracovníků ve vztahu ke 

studijnímu portfoliu; 
 rozvíjení systému motivace a péče o akademické pracovníky; 
 zvýšení počtu zahraničních studentů v programu ERASMUS+; 
 inovace a implementace strategie personálního rozvoje akademických pracovníků. 

 
Nebyly dosud naplněny cíle strategického záměru v následujících oblastech: 

 navýšení počtu studentů v akreditovaných studijních programech ve srovnání s minulým 
obdobím; 

 navýšení zahraničních studentů v akreditovaných studijních programech; 
 akreditace programu typu „joint degree“ / „double degree“; 
 další rozvoj doktorských studijních programů; 
 získání všech nových akreditací studijních programů podle schváleného záměru; 
 navýšení podílu příjmů z VaVaI na celkových příjmech vysoké školy. 

 
ii. Hodnocení rozvoje studia a utlumování původních studijních programů se studijními 
obory s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 168/2018 Sb. 
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S ohledem na platná omezení přijímání studentů do akreditovaných studijních programů a 
na strategii řízeného útlumu bylo ukončeno uskutečňování 7 studijních oborů. V rámci původní 
(„staré“) akreditace pokračovalo uskutečňování 11 studijních oborů s ukončením přijímání no-
vých studentů k 31. 12. 2019.  
 

iii. Hodnocení efektivity nástrojů publicity a propagace vysoké školy  
Intenzita využívání nástrojů publicity a propagace vysoké školy musí více odpovídat reálné 

nabídce studia (aktuální i plánované). Cílová skupina marketingové komunikace je značně di-
verzifikovaná věkově, vzdělanostně, zájmově i geograficky. Je třeba inovovat elektronické 
(www.ujak.cz, Facebook) i tradiční (letáky, propagace na vzdělávacích veletrzích, reklama v tiš-
těných médiích) nástroje.   
 
3. Studium 

Byla provedena profilace studijních programů pro žádosti o nové akreditace studijních 
programů. Nové žádosti o akreditace studijních programů zohledňovaly požadavky diverzity  
a dostupnosti vysokoškolského vzdělání. Byla posílena síť pracovišť úzce spolupracujících se 
školou. Na základě nových akreditačních požadavků probíhal proces přechodu na plné smluvní 
zajištění institucionální spolupráce pro zajištění studentských praxí. 

Nedílnou součástí systému zvyšování kvality je studentské hodnocení kvality výuky a ko-
munikace se studenty, které probíhá dlouhodobě prostřednictvím IS Moggis.  

Následující údaje jsou čerpány z těchto zdrojů: a) hodnocení kvality výuky a komunikace 
se studenty, b) hodnocení vedení kvalifikačních prací, c) hodnocení absolventy.  
 

Hodnocení kvality výuky a komunikace se studenty 
(PS – prezenční studium, KS – kombinované studium) 
Semestr zimní (vyplněno 275):  PS 1,25  KS 1,21  celkové 1,23 
Semestr letní (vyplněno 265):   PS 1,56  KS 1,34  celkové 1,45 
Hodnocení se výrazně neodlišuje od hodnot z předchozích let včetně rozdílů v hodnocení stu-
dentů PS a KS.  Dlouhodobě se hodnocení pohybuje pod 1,5.  
Dlouhodoběji se nedaří dostatečně motivovat studenty k účasti na hodnocení. Přitom vysoká 
škola zastává názor, že hodnocení má být dobrovolné.  
 

Vedení kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací 
Vyplněno 101      PS 1,2     KS 1,30  celkové 1,16 
Celkově je vedení kvalifikačních prací hodnoceno úrovní 1,16. Vedení kvalifikačních prací 
hodnotí lépe studenti prezenčního studia, a to hodnocením 1,12 Studenti kombinovaného studia 
hodnotí vedení kvalifikačních prací úrovní 1,30. Výstupy hodnocení vedení kvalifikačních 
prací (Bc. a Mgr.), se pohybují v hodnotách přibližně odpovídajícím předchozím rokům. Kromě 
číselného hodnocení mají studenti možnost se vyjádřit slovně k hodnocení spolupráce se svým 
vedoucím práce. 

Hodnocení absolventy  
Bakalářské studium: 70 hodnocení, průměr 1,6.      
Magisterské studium 44 hodnocení, z toho 43 Andragogika, celkový průměr 1,66 z toho An-
dragogika 1,55 

 
Hodnocení uplatnitelnosti absolventů se tradičně opírá o nezávislé průzkumy prováděné 

Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, podle nichž UJAK 
náleží mezi vysoké školy s vynikajícím uplatněním absolventů. V květnu 2019 uspořádal 
UJAK společně s CSVŠ odbornou konferenci na téma uplatnění absolventů VŠ.  V průběhu 

http://www.ujak.cz/
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roku 2019 pokračovala spolupráce s absolventy UJAK působícími na DPHMP pořádáním od-
borných vzdělávacích akcí.  
 
4. Lidské zdroje/Zaměstnanci 

Nové vnitřní předpisy a směrnice obsahují opatření ke zvýšení zainteresovanosti akade-
mických pracovníků na vědecké činnosti. Byla upravována struktura akademických pracovníků 
ve vazbě na počet studentů, akreditované studijní programy a požadavky NAÚ. Kvalifikační 
struktura akademických pracovníků je vyhovující, je třeba změnit věkovou strukturu, přede-
vším u kategorie profesorů. Byla přijata opatření k posílení působení docentů na plný pracovní 
úvazek. Počty studentů na jednoho akademického pracovníka jsou srovnatelné s jinými vyso-
kými školami, v některých studijních programech/oborech jsou výrazně nižší. 

Na začátku akademického roku  2019/20 byl proveden průzkum názorů AP a zaměstnanců 
UJAK. Průzkumu se zúčastnilo 20 akademických pracovníků a 14 zaměstnanců. Což je víc než 
v předchozích průzkumech a svědčí to o zájmu a snaze o zlepšení činnosti školy.  

Dotazník pro AP obsahoval následující témata:  
 vyjádření k systému interní komunikace; 
 vyjádření k informačnímu systému IS Moggis a k vybavení informačními technologiemi; 
 vyjádření k rozvrhu; 
 vyjádření k event. problémům spojeným s výukou; 
 vyjádření k používání audiovizuálních pomůcek, vybavení učeben pomůckami k výuce; 
 vyjádření k pracovnímu prostředí na UJAK; 
 vyjádření k vybavení knihovny UJAK; 
 vyjádření k personální politice; 
 vyjádření k možnostem profesního rozvoje. 

Vyjádření respondentů se pohybovalo převážně v kategoriích „velmi dobré“ až „dobré“. 
Nejvíce kritických hodnocení se týkalo technického vybavení.  Zejména hardwaru. Na druhé 
straně škola disponuje softwarovým balíkem o365, který nabízí značné možnosti pro výuku, 
ale většina pedagogických pracovníků je neumí využít a nevyužívá ani nabídky na školení v této 
oblasti.  

Obdobné otázky byly položeny i zaměstnancům. Zaměstnanci jsou kritičtější nejenom 
v oblasti vybavení technologiemi, ale i v oblasti interní komunikace a personální politiky.  

Podrobné vyhodnocení šetření je v interním dokumentu ZPRÁVA K VYHODNOCENÍ 
dotazníkového šetření Názory pracovníků UJAK.  

V rámci projektu OP VVV „Kvalita UJAK“ byl zpracována nová Metodika hodnocení 
akademických pracovníků včetně metodiky sebehodnocení a návrh směrnice rektora k jejímu 
provedení. Pilotně byla tato metodika ověřena na hodnocení akademických pracovníků, které 
bylo realizováno v období 06/2018 a 09/2018. V rámci přípravy hodnocení byly hodnotitelé 
(vedoucí pracovníci) seznámeni s metodikou hodnocení a postupem jeho provádění. V roce 
2019 byla metodika plně implementována do vnitřního systému hodnocení a zajišťování kvality 
UJAK. 

Na základě zkušeností z aplikace nové metodiky bylo v roce 2019 provedeno pravidelné 
hodnocení akademických pracovníků, kterému předcházelo proškolení hodnotitelů vycházející 
ze zkušeností z hodnocení v r. 2018.  
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Kvantitativní údaje shrnuje následující tabulka (AP1-AP4 jsou kategorie akademických 
pracovníků dle předpisů UJAK): 

 
Katedra AP1 AP2 AP3 AP4 
Ekonomických studií   2 2 4 
Cizích jazyků 4       
Manažerských studií   2 2   
Mezinárodních vztahů  
a diplomacie 1 1 4   

Mediálních studií 2 2 3 3 
Andragogiky 1 5 3 1 
Práva   2 1   
Speciální pedagogiky   6 5   
CELKEM dle kategorie AP 8 20 20 8 
CELKEM 56 

Z hlediska obsahu se hodnotící pohovory zaměřovaly zejména na plnění přijatých úkolů 
v oblasti výzkumné a publikační činnosti akademických pracovníků a úkoly v této oblasti 
v akademickém roce 2019/20.  

5. Tvůrčí činnost 
 

i. Hodnocení tvůrčí činnosti kateder a ústavů 
Byly úspěšně řešeny stávající projekty VaVaI a rozvojové projekty (5), projekty specific-

kého výzkumu v rámci studentské grantové soutěže (5) a mezinárodní projekty (1). 
Byla vyhlášena nová soutěž na  projekty interního výzkumu v rámci institucionální pod-

pory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. 
Komplexní přehled tvůrčí činnosti kateder a ústavů bude zpracován jako obvykle v rámci 

Výroční zprávy o činnosti UJAK za rok 2019.  
Výsledky řešených projektů VaVaI a rozvojových projektů byly využívány v činnostech 

vysoké školy (výuka, příprava akreditací studijních programů v souladu s novelou zákona  
o vysokých školách a požadavky NAÚ). 

UJAK získala nový projekt GA ČR. Byly podány nové grantové žádosti významným po-
skytovatelům: GAČR (2x), TA ČR (3x). 

UJAK potvrdila svůj status výzkumné organizace (organizace pro výzkum a šíření zna-
lostí), byla udržena státní podpora na specifický vysokoškolský výzkum a institucionální pod-
pora na rozvoj výzkumné organizace.  
 

ii. Hodnocení souladu tvůrčí činnosti akademických pracovníků se standardy pro akre-
ditace 
V řízení o žádostech o udělení akreditace studijním programům vysoká škola registruje 

výhrady některých hodnotitelů a zpravodajů NAÚ k tvůrčí činnosti akademických pracovníků, 
především k mezinárodnímu dopadu a ohlasu této činnosti. 

 
iii. Hodnocení studentské grantové soutěže (specifický vysokoškolský výzkum) 
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Studentská grantová soutěž (SGS) na základě intenzivnější propagace a navzdory úbytku 

studentů v magisterských a doktorských studijních programech zaznamenala zvýšený zájem, 
byly přijaty 4 nové projekty (v minulém období jen 1 nový projekt). 

 
iv. Hodnocení interní grantové soutěže pro výzkumné týmy 
 
Interní grantová soutěž (IGSO) byla v roce 2019 formalizována přijetím a zveřejněním 

zásad IGSO. Byla posílena finanční dotace na IGSO a byly přijaty nové 4 projekty k řešení 
podle stanovených pravidel.  
 
6. Internacionalizace/Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 

Je třeba podpořit internacionalizaci nově akreditovaných studijních programů prostřednic-
tvím navázání nových smluv v rámci programu ERASMUS+ orientovaných na nové oblasti 
studia.  

UJAK realizuje mobility v souladu s Listinou programu Erasmus+ pro vysokoškolské 
vzdělávání (ECHE) v dostatečné kvalitě včetně přípravy účastníků na mobilitu a poskytování 
podpory vyjíždějícím i přijíždějícím účastníkům mobilit. Mezinárodní partnerství se uzavírají 
a jsou realizována v souladu s institucionální strategií. Trvá potřeba posílení internacionalizace 
výuky a výzkumu. Silnou stránkou zůstává vysoký zájem zahraničních studentů o příjezdy 
v rámci programu ERASMUS+, slabou stránkou je nízký zájem vlastních studentů o výjezdy 
v rámci tohoto programu.  

Nabídka doprovodných kurzů na objednávku zahraničních účastníků byla udržena. Byl 
nadále podporován mezinárodně akreditovaný a v ČR oceněný (Cena inovace roku 2017) pro-
gram MBA přes nízký počet účastníků programu a faktickou nekonkurenceschopnost programu 
na vzdělávacím trhu v ČR (přílišná časová a obsahová náročnost programu oproti konkurenci). 
Byla posilována internacionalizace vědecké a pedagogické činnosti vysoké školy, především 
formou nových partnerství.  
 
7. Partnerství a třetí role vysoké školy 

V rámci plnění požadavků na akreditace studijních programů a rozvoj výzkumu trvá po-
třeba: 
 posilovat smluvní zajištění studentských praxí na úrovni institucionálních smluv, 
 posilovat síť spolupracujících pracovišť z praxe v přímé vazbě na rozvoj studijních pro-

gramů (aktuálních i plánovaných), 
 posilovat akademická partnerství, především s adekvátními zahraničními partnery, 
 udržovat a posilovat partnerství s Městskou částí Praha 3, 
 udržovat osvědčené formy komunikace s odbornou i laickou veřejností (Univerzitní listy), 
 udržovat zapojení vnějších aktérů do prvků vnitřního systému hodnocení a zajišťování kva-

lity. 
 

8. Infrastruktura 
Infrastruktura vysoké školy je dimenzována na několikanásobně vyšší počet studentů, než 

je ten aktuální. Je třeba optimalizovat její využití. Vzhledem k výraznému snížení počtu stu-
dentů (tento dlouhodobější trend se v roce 2019 zastavil) při současném zachování dimenzování 
výukových a administrativních prostor vysoké školy není kvantitativní rozvoj infrastruktury 
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nadále prioritou. Technické prostředky pro výuku a výzkum jsou průběžně inovovány, přístup 
k informačním zdrojům je zajištěn. 
 

Přijatá opatření 
 
1. Instituce, vedení a systém řízení 

Hodnocení činnosti vedení vysoké školy a rektorátních útvarů vedlo ke změně v obsazení 
funkce prorektora pro studium a vzdělávání, k novému obsazení uvolněné funkce prorektora 
pro kvalitu a akreditace, k novému obsazení funkce vedoucího zahraničního oddělení a změně 
ve struktuře a obsazení oddělení akreditací a zajišťování kvality (pozice referentky pro akre-
ditace a nová pozice metodika zajišťování kvality v souvislosti s implementací výstupů pro-
jektu OP VVV „Kvalita UJAK“).   

Na základě utlumování původních studijních programů se studijními obory a vyhodnocení 
efektivity podpůrných činností došlo ke změnám ve struktuře kateder (zánik katedry manažer-
ských studií a katedry bezpečnostních studií). Nároky na efektivní využívání infrastruktury 
UJAK a zlepšení komunikace mezi součástmi vysoké školy vedly k přemístění rektorátu UJAK 
do budovy Ostromečská 8, blíže k prostorám využívaným přímo pro vzdělávací a tvůrčí činnost 
(Ostromečská 8 a Roháčova 63) a pro podpůrné činnosti a sídla kateder (Roháčova 63, 65).  

Podkladové materiály vysoké školy pro vnější hodnocení byly uvedeny do souladu  
s osnovou NAÚ.   

Podle schválené metodiky byla prováděna periodická šetření (hodnocení studenty, absol-
venty a pracovníky), byly projednávány a zveřejňovány závěry šetření a přijímána potřebná 
opatření.  Proběhlo vyhodnocení plnění strategického záměru UJAK. Byl udržován a dále roz-
víjen školní informační systém Moggis, nadále byl využíván antiplagiátorský systém THESES 
včetně rozšířených aplikací a Repozitář vědeckých prací (MU). 
 
2. Strategie 

Bylo zpracováno vyhodnocení plnění Strategického záměru UJAK. Byl zpracován Roční 
plán realizace strategického plánu pro rok 2020 na základě výsledků hodnocení. Byl upraven 
Roční plán realizace strategického záměru na rok 2020 na základě vyhodnocení akreditačního 
procesu a s ohledem na účinnost zákona č. 168/2018 Sb. 

V realizaci personální politiky byl zvýšen důraz na uvedení věkové a kvalifikační struktury 
akademických pracovníků do souladu s vyššími nároky nového systému akreditací. Byl revi-
dován mediální plán. 

Byly zásadně inovovány internetové stránky UJAK a proběhla potřebná inovace  elektro-
nických i tradičních (tištěných) forem marketingové komunikace. Publicita se více zaměřovala 
na perspektivní, nové studijní programy, avšak též s důrazem na poslední možnost přijímání 
studentů do původních studijních programů se studijními obory.    

 
3. Studium 

Na základě pravidelných revizí dokumentů UJAK Praha došlo k aktualizaci řady vnitřních 
předpisů a opatření rektora: 
 Opatření rektora č.9/2019 k evidenci zkoušek a zápočtů, kterým se zrušilo Opatření rektora 

č. 8/2009 k evidenci zkoušek a zápočtů vč. dodatku č. 1 a Nařízení rektora k přístupu aka-
demických pracovníků do programu IS Moggis ze dne 25. 5. 2011. 

 Z vyhodnocení pravidelných porad a zkušeností vyplynula potřeba aktualizovat metodiku 
systému realizace praxí, ze které následně vznikla nová Směrnice rektora č. 4.2 – Pravidla 
pro přípravu, realizaci, kontrolu a vyhodnocování odborných praxí. 
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 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl registrován novelizovaný Studijní  
a zkušební řád UJAK Praha. 

V rámci zkvalitňování a rozšiřování spolupráce s institucemi, ve kterých studenti získávají 
praktické zkušenosti, bylo uzavřeno několik nových rámcových smluv pro výkon praxe stu-
dentů, například s MŠMT ČR či Dopravním podnikem hlavního města Prahy. 

Na základě vyhodnocení zpětné vazby od posuzovatelů NAÚ byly průběžně upravovány 
koncepce a podmínky uskutečňování studijních programů.  

Uplatnitelnost absolventů je dlouhodobě hodnocena jako vynikající. V rámci projektu OP 
VVV „Kvalita UJAK“ bylo vytvořeno jádro systému další spolupráce s absolventy. V rámci 
ověřování možností komunikace s absolventy existují dedikované webové stránky a je ověřo-
vána komunikace prostřednictvím sociální sítě Facebook. V rámci podepsaného Memoranda o 
spolupráci mezi UJAK a Dopravním podnikem hlavního města Prahy probíhá intenzivnější ko-
munikace mezi UJAK, absolventy zaměstnanými v DP HMP a zaměstnavatelem, která zahr-
nuje i možnosti další spolupráce v aplikovaném výzkumu a při tvorbě a uskutečňování pro-
gramů celoživotního vzdělávání. 

 
4. Lidské zdroje/Zaměstnanci 
Na základě doporučení MŠMT pro vysoké školy a s ohledem na mezinárodní příklady 

dobré praxe bylo přijato Opatření rektora 5/2019 proti sexuálnímu obtěžování (účinnost 12. 3. 
2019). 

Nové vnitřní předpisy a směrnice obsahují opatření ke zvýšení zainteresovanosti akade-
mických pracovníků na vědecké činnosti.  

Byla průběžně upravována struktura akademických pracovníků ve vazbě na počet stu-
dentů, akreditované studijní programy a požadavky NAÚ.  

Byla přijata opatření k posílení působení docentů na plný pracovní úvazek.  
Po pilotním ověření v rámci projektu OP VVV „Kvalita UJAK“ byl implementován nový 

systém hodnocení akademických pracovníků. 
Další specifické potřeby vzdělávání a rozvoje dovedností vlastních pracovníků UJAK zo-

hlednila i v projektu OP VVV „Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících čin-
ností UJAK“, jehož řešení bylo zahájeno v roce 2017 a bude pokračovat do června 2020. 

Od října 2017 probíhá aktivita rozvoje kompetencí akademických pracovníků v oblasti od-
borného cizího jazyka a odborné terminologie, které se účastní 10 akademických pracovníků. 
Tato výuka bude probíhat do června 2020.  

V rámci aktivity rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků proběhl od 
v roce 2019 již druhý běh kurzu „ Inovace klíčových kompetencí vysokoškolských učitelů.“  

Do června 2019 probíhal v rámci výše uvedeného projetu Manažerský kurz v oblasti stra-
tegického řízení vysoké školy pro vedoucí zaměstnance.  
 
5. Tvůrčí činnost 

Byla výrazně zintenzivněna tvůrčí činnost v rámci Studentské grantové soutěže a Interní 
grantové soutěže. Interní grantová soutěž (IGSO) byla v roce 2019 formalizována přijetím  
a zveřejněním zásad IGSO. Byla posílena finanční dotace na IGSO a byly přijaty nové 4 pro-
jekty k řešení podle stanovených pravidel.  

Byly podány nové grantové žádosti významným poskytovatelům: GAČR (2x), TA ČR 
(3x). MŠMT (1x). 
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Vedoucí kateder a garanti studijních programů byly seznámeni s výtkami k tvůrčí činnosti, 
které vyplývaly z hodnocení žádostí o udělení akreditace studijním programům a byli sezná-
meni s požadavky a způsoby, jak zlepšit současný stav.   

V rámci zvýšení míry internacionalizace výzkumu byly podpořeny mezinárodní publikace 
akademických pracovníků (především spolupráce s partnery v Polsku, Maďarsku a na Sloven-
sku). 

Zvýšila se relevance zaměření a výsledků tvůrčí činnosti pro akreditaci a uskutečňování 
studijních programů. Nadále trvá potřeba posilovat celkový výzkumný výstup instituce. Vý-
znamnou překážkou vstupu UJAK do rozvojových a inovačních projektů v rámci operačních 
programů je nadále uplatňování pravidla de minimis, které diskvalifikuje již dříve úspěšné ža-
datele. UJAK v roce 2019 realizovala dva projekty OP VVV, a tudíž může řešit další projekty 
v režimu de minimis až od roku 2020. 

V naplňování strategie orientace na spolupráci ve výzkumu a provádění aplikovaného vý-
zkumu pro externí subjekty UJAK pokračovala v partnerství v projektu VEGA a projektu 
Škoda Auto.  Dále UJAK úspěšně řešila pokračující projekty základního výzkumu (GAČR)  
a projektů OP VVV. Byly nadále podporovány interní výzkumné projekty ve vazbě na institu-
cionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, které v roce 2019 
nabyly na významu a získaly větší ohlas v akademické obci UJAK. V souvislosti s novým sys-
témem akreditací a měnícím se systémem hodnocení VaVaI byl kladen důraz na uplatnitelné 
výsledky a bezprostřední vztah podporovaného výzkumu k plánovaným a uskutečňovaným stu-
dijním programům. Zařazení akademických pracovníků do výuky i do žádostí o nové akreditace 
bylo striktně vázáno na jejich tvůrčí činnost relevantní pro daný studijní program a vyučovaný 
předmět. 
 
6. Internacionalizace/Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 

K podpoře internacionalizace nově akreditovaných studijních programů byly uzavřeny 
nové bilaterální smlouvy v programu ERASMUS+: 3 nové smlouvy pro studijní program „Me-
zinárodní vztahy a diplomacie“ 2 nové smlouvy pro studijní program „Resocializační a peni-
tenciární pedagogika“. K podpoře akademické výměny pracovníků byla uzavřena 1 nová 
smlouva. 

Byly využívány všechny nástroje pro zvýšení informovanosti studentů o možnostech pro-
gramu a častější komunikace se studenty i akademickými pracovníky za účelem propagace vý-
jezdů v rámci programu ERASMUS+.  

Byla posílena administrativní podpora internacionalizace výuky (zahraniční oddělení). 
V rámci možností stávajících bilaterálních smluv v programu ERASMUS+ byla prováděna 

korekce plánovaného počtu přijíždějících studentů, aby bylo perspektivně dosaženo souladu 
mezi počtem přijíždějících a vyjíždějících studentů (v posledních letech výrazně převažuje po-
čet přijíždějících studentů). Současně byla ve spolupráci s DZS MŠMT prováděna korekce po-
čtu vyjíždějících studentů, aby bylo zamezeno následnému vracení nevyužitých prostředků.  

Součástí všech uzavřených smluv v rámci internacionalizace instituce je klauzule o společ-
ném úsilí partnerů při pořádání odborných akcí a provádění, publikování a uplatňování vý-
sledků výzkumu.  
 
7. Partnerství a třetí role vysoké školy 

Byla nadále obohacována síť pracovišť z praxe úzce spolupracujících s vysokou školou. 
Na základě nových akreditačních požadavků probíhal proces přechodu na plné smluvní zajiš-
tění institucionální spolupráce pro zajištění studentských praxí. Byla nadále podporována čin-
nost Akademického poradenského centra UJAK. 
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Byla posilována internacionalizace vědecké a pedagogické činnosti vysoké školy, přede-
vším formou nových partnerství a zajištění mezinárodní spolupráce a nových partnerských in-
stitucí v programu ERASMUS+ pro nové studijní programy („Mezinárodní vztahy a diploma-
cie“ a „Resocializační a penitenciární pedagogika“). Pokračovalo vydávání časopisu Univer-
zitní listy určenému široké veřejnosti. 

UJAK podporuje výrobu mediálního obsahu ve vlastním AV studiu pro celoplošná média 
(rozhlas) se současnou možností prezentace univerzity. Interní grantová soutěž UJAK akcen-
tuje projekty s výsledky bezprostředně využitelnými v praxi.  
 

Významná partnerství v rámci posilování třetí role vysoké školy v roce 2019 zahrnovala 
např.: 
 Trvající spolupráci s Vězeňskou službou ČR (společná konference „10 let výkonu zabez-

pečovací detence v České republice“, Brno, říjen 2019; VS ČR jako aplikační garant po-
daného projektu UJAK u TA ČR). 

 Spolupráce s Centrem pro studium vysokého školství a společností Behavera (testování 
simulační hry k měření měkkých kompetencí předvýzkum při přípravě projektu TA ČR). 

 Partnerství s Městskou částí Praha 3 (podpora dobrovolnické činnosti studentů ve prospěch 
seniorů a dětí s mentálním postižením). 

 Příprava společného projektu aplikovaného výzkumu a vývoje s pracovníky Policejního 
prezídia ČR, Ústavu fyzikální chemie J. Heyerovského AV ČR a Ústavu chemie a bioche-
mie Mendelovy univerzity v Brně. 

 Partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR (aplikační garant podaného pro-
jektu UJAK u TA ČR). 

 Partnerství se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (aplikační garant podaného projektu 
UJAK u TA ČR). 

 
8. Infrastruktura 
Nároky na efektivní využívání infrastruktury UJAK a zlepšení komunikace mezi sou-

částmi vysoké školy vedly v období prosinec 2018 – leden 2019 k přemístění rektorátu UJAK 
do budovy Ostromečská 8, blíže k prostorám využívaným přímo pro vzdělávací a tvůrčí činnost 
(Ostromečská 8 a Roháčova 63) a pro podpůrné činnosti a sídla kateder (Roháčova 63, 65).  

Udržitelný přístup k elektronickým informačním zdrojům byl řešen stabilní účastí v pro-
jektu CzechElib (konsorcium vysokých škol a dalších akademických institucí umožňující ce-
nově zvýhodněný přístup). Přístup k elektronickým informačním zdrojům pro výuku a výzkum 
byl zabezpečen v plné míře bez ohledu na relativně nízký počet studentů. 
 

Vnější hodnocení 
Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“) na zasedání 

Rady Akreditačního úřadu č. 6/2019 konaném dne 20. června 2019 usnesením č. 425/2019 za-
hájil vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha s.r.o. Do konce roku 2019 nebyly ze strany Akreditačního úřadu uskuteč-
něny žádné další úkony v rámci tomto hodnocení.  
 

Hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol 
V návaznosti na schválení Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vyso-

kých škol usnesením vlády ze dne 30. července 2019 č. 563, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy zahájilo přípravu realizace hodnocení vysokých škol podle Metodiky hodnocení 
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výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené 
usnesením vlády ČR.  

Vzhledem k tomu, že UJAK má kontinuálně od roku 2010 status výzkumné organizace, 
byla také zařazena do tohoto hodnocení. Do konce roku 2019 UJAK splnila všechny povinnosti 
vyplývající z účasti ve zmíněném hodnocení. Další úkony hodnocení budou realizovány během 
let 2020-2021. 
 

Činnost Rady pro vnitřní hodnocení UJAK 
Od roku 2017 je činná Rada po vnitřní hodnocení UJAK. Rada v souladu se Statutem UJAK 

řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Jed-
notlivé oblasti hodnocení (viz dále) jsou pravidelně projednávány na zasedáních kolegia rek-
tora. Hodnocení činnosti probíhá pravidelně také na zasedání Vědecké rady, jejíž doporučení 
jsou následně realizována v praxi školy. Rada vede Průběžné záznamy Rady pro vnitřní hodno-
cení UJAK o vnitřním hodnocení. Rada pro vnitřní hodnocení UJAK zasedala v roce 2019 cel-
kem 6x, z toho 4x v rámci příprav na vnější hodnocení. Byla provedena hloubková revize všech 
dokumentů a činností vysoké školy pro vnější hodnocení podle Statutu a metodik NAÚ.  
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10. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE 
VYSOKÉ ŠKOLY 

 
Mezinárodně významné aktivity vysoké školy 

 UJAK v roce 2019 individuálním přidruženým členem European University Association 
(EUA) a institucionálním členem, příp. individuálně reprezentovaným členem profesních me-
zinárodních organizací – viz tabulka níže. 
 UJAK má kontinuálně od roku 2010 status výzkumné organizace (organizace pro výzkum 
a šíření znalostí).  
 UJAK je kontinuálně od roku 2005 držitelkou Erasmus Charter for Higher Education.  
 Od roku 2013 je UJAK členkou Asociace institucí manažerského vzdělávání na základě 
uskutečňování mezinárodně akreditovaného programu MBA. 
 UJAK je v ČR výhradním partnerem telc (The European Language Certificate) s prá-
vem konat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky a poskytovat certifikáty telc. 
 UJAK průběžně vytváří smluvní rámce pro spolupráci s vybranými významnými partnery 
v České republice a v zahraničí (mimo program Erasmus). Mezi významné mezinárodní 
smlouvy uzavřené s UJAK náleží: 
 Smlouva o spolupráci se South Kazakhstan Pedagogical University 
 Smlouva s Hanojskou národní pedagogickou univerzitou (Vietnam) 
 Deklarace o spolupráci a následná smlouva o spolupráci s Dolnoslezskou vysokou školou 

(Polsko) 
 Memorandum o porozumění s Shanghai Finance University (Čína) 
 Memorandum o porozumění s Nanjing Institute of Technology (Čína) 
 Smlouva o spolupráci s Academician E. A. Buketov Karaganda State University“ (Ka-

zachstán) 
 Smlouva o vědecké a vzdělávací spolupráci mezi UJAK a Universidad Católica Boli-

viana „San Pablo“ (Bolívie) 
 Memorandum o porozumění mezi UJAK a KIIT University, Bhubaneswar (Indie) 
 Smlouva o vědecké, vzdělávací a výzkumné spolupráci s Lomonosovou státní univerzi-

tou v Moskvě 
 

Zahraniční akreditace 
 Prokazatelným znakem národní a mezinárodní excelence UJAK je již desetileté uskuteč-
ňování  prestižního profesního programu Master of Business Administration (MBA), který 
je po celou dobu mezinárodně akreditován u Foundation for International Business Admi-
nistration Accreditation (FIBAA) v Bonnu. Program MBA byl v roce 2014 úspěšně reakre-
ditován s platností do konce roku 2020. Tento program splňuje evropské nároky EQUAL. Pro-
ces mezinárodní akreditace a reakreditace tohoto programu  je spojen s vnějším hodnocením.  
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 Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích 
 

 ORGANIZACE STÁT STATUS 
European University  
Association (EUA) 

mezinárodní Individuální přidružený člen 

EuroMed Permanent University 
Forum (EPUF) 

mezinárodní Člen 

European Association  
for the Education of Adults 

mezinárodní Člen 

ICC - International Certificate  
Conference  

SRN Člen 

European Association of Eras-
mus Coordinators (EAEC) 

mezinárodní Člen 

Networking European Citizen-
ship Education (NECE) 

mezinárodní Člen 

EAEA - European Association  
for the Edducation of Adults 

mezinárodní Člen 

WBT – Weiterbildung Test  
System 

SRN Člen 
 

Central Consultancy Register 
PHARE-TACIS 

mezinárodní Člen 

The European Forum  
for International Relations 

mezinárodní Člen 

 
 

Významná ocenění získaná vysokou školou 
• Českých 100 nejlepších / Czech 100 Best Univerzitě Jana Amose Komenského Praha 

s.r.o. (rok 2016); 

• Plaketa Generálního ředitelství vězeňské služby ČR II stupně doc. PhDr. Luboši Cha-
loupkovi, rektorovi UJAK (rok 2016);  

• Světová cena za humanismus (Ohridská akademie humanismu) prof. Jiřímu Svobodovi, 
akademickému pracovníkovi Katedry mediálních studií UJAK (rok 2016); 

• Čestné uznání za inovační mezinárodní vzdělávací program „Master of Business Ad-
ministration (Focus: Human Resources Management and the EU)“ v soutěži Inovace 
roku 2017 pořádané Asociací inovačního podnikání ČR; 

• Pamětní medaile Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě byla udě-
lena Katedře speciální pedagogiky UJAK jako projev uznání za dlouholetou spolupráci při 
přípravě studentů speciální pedagogiky (rok 2017); 

• V roce 2018 UJAK spolupracovala na organizaci a realizaci osvětového dopravně-bez-
pečnostního projektu „Dožij se dvaceti“ pro mládež ve věku 16–18 let společně s týmem 
mnoha bezpečnostních specialistů z  Nadačního fondu Kolečko, Policie ČR, Výzkumu do-
pravní bezpečnosti Škoda Auto, Hasičského záchranného sboru,  Záchranné služby Royal 
Rangers, Thomayerovy nemocnice,  Českého sdružení obětí dopravních nehod, zástupců 
angažované veřejnosti a za aktivní účasti novinářů. Projekt získal (neproměněnou) nomi-
naci na prestižní evropské ocenění Excellence in Road Safety Awards 2018. 
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11. TŘETÍ ROLE VYSOKÉ ŠKOLY 
 
 

 Třetí rolí UJAK rozumíme obecně službu vysoké školy veřejnosti, která přesahuje vzdělá-
vací a výzkumnou roli vysoké školy. Konkrétně se třetí role vysoké školy projevuje jako služba 
vysoké školy zaměstnavatelům, municipalitám a státní správě, regionálním provozovatelům 
průmyslu, obchodu a služeb. Třetí role vysoké školy se též projevuje jako úsilí vysoké školy 
přenášet poznatky do praxe, její aktivní vztah s institucionálními partnery v nejrůznějších ob-
lastech, komunikace s vlastními absolventy a její působení jako centra celoživotního vzdělávání 
pro zájemce vně vysoké školy. A konečně se třetí role vysoké školy projevuje v jejím působení 
na kultivaci společnosti, prosazování morálních hodnot a etiky. 
 
 UJAK realizuje svou třetí roli zejména prostřednictvím následujících činností: 
  
 Regionální partnerství, partnerství s municipalitami a státní správou 
Tato činnost se realizuje zejména formou: 
 výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby státní správy, veřejné samosprávy a regionálních 

subjektů; 
 společných aktivit s výše zmíněnými druhy partnerů. 
 
 Partnerství pro rozvoj společensky potřebných aktivit 
Tato činnost se realizuje zejména formou: 
 podporou aktivit státní správy, veřejné samosprávy a regionálních subjektů v oblasti nezi-

skových činností; 
 podporou znevýhodněných jedinců či skupin; 
 podporou umění apod. 
 
 Přenos poznatků do praxe, spolupráce s praxí 
Tato činnost se realizuje zejména formou: 
 přímé spolupráce se subjekty využívajícími znalostní bázi vysoké školy; 
 přímé spolupráce s vnějšími aktéry působícími na rozvoj činností vysoké školy; 
 spolupráce s vnějšími aktéry na rozvoji praktických dovedností studentů. 
 
 Komunikace se zaměstnavateli a absolventy 
Tato činnost se realizuje zejména formou: 
 spolupráce se zaměstnavateli na rozvoji a inovaci studijních programů a programů celoži-

votního vzdělávání vysoké školy; 
 zpětné vazby na činnosti vysoké školy poskytované zaměstnavateli; 
 udržování aktivního kontaktu s absolventy za účelem dalšího rozvoje vysoké školy. 
 
 Celoživotní vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně  
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
Tato činnost se realizuje zejména formou: 
 tvorby a uskutečňování kurzů celoživotního vzdělávání určených široké veřejnosti. 
 
 Poradenství 
Tato činnost se realizuje zejména formou: 
 poskytování poradenských služeb zájemcům o studium a studentům (studijní a kariérní 

poradenství), absolventům a široké veřejnosti ve vybraných oblastech. 
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 Konkrétní příklady realizace třetí role UJAK v roce 2019: 
 UJAK od roku 2016 kontinuálně vydává časopis Univerzitní listy, který je určen široké 
veřejnosti a zprostředkovává informace a názory z oblasti vysokého školství a současně se snaží 
ukázat úlohu a postavení UJAK v našem systému vysokého školství i obecně ve společnosti. 
 UJAK v roce 2019 nabízela 12 kurzů celoživotního vzdělávání. 
 UJAK udržuje významnou spolupráci se státní správou a regionální samosprávou a s ohle-
dem na důstojné plnění své třetí role aktivně spolupracuje se svou domovskou městskou částí 
Praha 3 na konkrétních projektech, jako je například projekt s Integračním centrem Zahrada 
nebo projekt Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením. 
 UJAK spolupracuje s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR v oblasti penitenci-
ární a postpenitenciární péče formou společných odborných akcí, v roce 2019 to byla například 
vědecká konference „10 let výkonu zabezpečovací detence v České republice“, pořádaná  
Vazební věznicí a ústavem pro výkon zabezpečovací detence Brno ve spolupráci  a s odbornou 
garancí UJAK a pod záštitou ministryně spravedlnosti.  
 V rámci rozšiřování spolupráce s vnějšími subjekty byla podepsána další memoranda  
o meziinstitucionální spolupráci včetně zajištění odborných studentských praxí s významnými 
partnerskými subjekty, např. s Dopravním podnikem hlavního města Prahy nebo Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

UJAK se v roce 2019 zapojila do předvýzkumu měkkých pracovních kompetencí, který 
jako aplikační garant připravuje společnost Behavera ve spolupráci s Centrem pro studium 
vysokého školství a partnery z řad dalších univerzit v rámci připravovaného projektu pro 
Technologickou agenturu ČR v rámci programu ÉTA. Studenti UJAK jsou díky absolvo-
vání této simulační hry informováni o tom, jaké mají silné, průměrné či slabé stránky v rámci 
měřených měkkých kompetencí jako je:  
 komunikace se zákazníky,  
 práce s informacemi,  
 efektivní komunikace,  
 řešení problémů,  
 zákaznická orientace,  
 sebereflexe,  
 integrita,  
 numerické operace.  

Zároveň jejich výsledky slouží jako podklad pro srovnání s výsledky jiných studentů spo-
lupracujících vysokých a středních škol. Studenti dostávají zpětnou vazbu v projevených kom-
petencích z pohledu personalistického hodnocení, přičemž tyto kompetence automaticky vy-
hodnocuje algoritmus.  

Byla nadále obohacována síť pracovišť z praxe úzce spolupracujících s vysokou školou. 
Na základě nových akreditačních požadavků probíhal proces přechodu na plné smluvní zajiš-
tění institucionální spolupráce pro zajištění studentských praxí. Byla nadále podporována čin-
nost Akademického poradenského centra UJAK. 

Byla posilována internacionalizace vědecké a pedagogické činnosti vysoké školy, přede-
vším formou nových partnerství a zajištění mezinárodní spolupráce a nových partnerských in-
stitucí v programu ERASMUS+ pro nové studijní programy („Mezinárodní vztahy a diploma-
cie“ a „Resocializační a penitenciární pedagogika“). Pokračovalo vydávání časopisu Univer-
zitní listy určenému široké veřejnosti. 
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UJAK podporuje výrobu mediálního obsahu ve vlastním AV studiu pro celoplošná média 
(rozhlas) se současnou možností prezentace univerzity. Interní grantová soutěž UJAK akcen-
tuje projekty s výsledky bezprostředně využitelnými v praxi.  

Významná partnerství v rámci posilování třetí role vysoké školy v roce 2019 zahrno-
vala např.: 

• Trvající spolupráci s Vězeňskou službou ČR (společná konference „10 let výkonu zabez-
pečovací detence v České republice“, Brno, říjen 2019; VS ČR jako aplikační garant po-
daného projektu UJAK u TA ČR). 

• Spolupráce s Centrem pro studium vysokého školství a společností Behavera (testování 
simulační hry k měření měkkých kompetencí předvýzkum při přípravě projektu TA ČR). 

• Partnerství s Městskou částí Praha 3 (podpora dobrovolnické činnosti studentů ve prospěch 
seniorů a dětí s mentálním postižením). 

• Příprava společného projektu aplikovaného výzkumu a vývoje s pracovníky Policejního 
prezídia ČR, Ústavu fyzikální chemie J. Heyerovského AV ČR a Ústavu chemie a bioche-
mie Mendelovy univerzity v Brně. 

• Partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR (aplikační garant podaného pro-
jektu UJAK u TA ČR). 

• Partnerství se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (aplikační garant podaného projektu 
UJAK u TA ČR). 
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III. TABULKOVÁ PŘÍLOHA 
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI  

UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.  
ZA ROK 2019 

 
  

 
Tato tabulková příloha tvoří povinnou součást výroční zprávy o činnosti a její struktura 

je dána požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty) 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.   
Bakalářské stu-

dium 
Magisterské stu-

dium 
Navazující magis-

terské studium Doktorské studium CELKEM 
    P K/D P K/D P K/D P K/D   
Široce vymezené obory ISCED-F kód   
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání 00                   
Vzdělávání a výchova 01 4 4     1 1 2 2 14 
Umění a humanitní vědy 02 2 2             4 
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy 03 3 3     2 2     10 
Obchod, administrativa a právo 04 2 2             4 
Přírodní vědy, matematika a statistika 05                   
Informační a komunikační technologie 06                   
Technika, výroba a stavebnictví 07                   
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství 08                   
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky 09                   
Služby 10                   
VŠ CELKEM X 11 11     3 3 2 2 32 

           
P = prezenční K/D = kombinované / distanční       
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program       
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Tab. 2.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty)      

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.   
Bakalářské stu-

dium 
Magisterské 

studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské stu-

dium CELKEM      
    P K/D P K/D P K/D P K/D        
Široce vymezené obory ISCED-F kód        
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání 00                        
Vzdělávání a výchova 01 1 1             2      
Umění a humanitní vědy 02                        
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy 03 1 1             2      
Obchod, administrativa a právo 04                        
Přírodní vědy, matematika a statistika 05                    

    

Informační a komunikační technologie 06                    
    

Technika, výroba a stavebnictví 07                        
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství 08                        
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní pod-
mínky 09                        
Služby 10                        
VŠ CELKEM X 2 2             4      
                
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program            
P = prezenční K/D = kombinované / distanční            
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Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů) 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.   
Kurzy orientované na výkon povo-

lání Kurzy zájmové 

U3V CELKEM     do 15 hod 
od 16 do 
100 hod 

více než 
100 hod do 15 hod 

od 16 do 
100 hod 

více než 
100 hod 

Široce vymezené obory ISCED-F kód     
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání 00                 
Vzdělávání a výchova 01   2 4         6 
Umění a humanitní vědy 02         3 2   5 
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy 03                 
Obchod, administrativa a právo 04     1         1 
Přírodní vědy, matematika a statistika 05                 
Informační a komunikační technologie 06                 
Technika, výroba a stavebnictví 07                 
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství 08                 
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky 09                 
Služby 10                 
CELKEM X   2 5   3 2   12 
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Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků) 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.   
Kurzy orientované na vý-

kon povolání Kurzy zájmové 

U3V CELKEM* 

Z toho počet účastníků, jež 
byli přijímaní do akredito-

vaných studijních pro-
gramů podle § 60 zákona  

o vysokých školách     
do 15 
hod 

od 16 do 
100 hod 

více 
než 100 

hod 
do 15 
hod 

od 16 do 
100 hod 

více 
než 100 

hod 
Široce vymezené obory ISCED-F kód       
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání 00                   
Vzdělávání a výchova 01   85 45         130 85 
Umění a humanitní vědy 02         0 0   0   
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy 03                   
Obchod, administrativa a právo 04     4         4   
Přírodní vědy, matematika a statistika 05                   
Informační a komunikační technologie 06                   
Technika, výroba a stavebnictví 07                   
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství 08                   
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky 09                   
Služby 10                   
CELKEM* X   85 49   0 0   134 85 

           
Pozn.: * = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které se mohou účastnit i více kurzů není údaj celkem součtem předcházejících řádků či sloupců, ale odráží stav reálného celko-
vého počtu účastníků kurzů.  
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Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií) 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.   
Bakalářské stu-

dium 
Magisterské stu-

dium 
Navazující magis-

terské studium Doktorské studium CELKEM 
    P K/D P K/D P K/D P K/D   
Široce vymezené obory ISCED-F kód   
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání 00                   
Vzdělávání a výchova 01 159 752     36 369 2 22 1340 
Umění a humanitní vědy 02 50 13             63 
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy 03 58 115             173 
Obchod, administrativa a právo 04 20 50             70 
Přírodní vědy, matematika a statistika 05                   
Informační a komunikační technologie 06                   
Technika, výroba a stavebnictví 07                   
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství 08                   
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky 09                   
Služby 10                   
VŠ CELKEM X 287 930     36 369 2 22 1646 
Z toho počet žen celkem  X 236 763     24 276 1 8 1308 
Z toho počet cizinců celkem X 52 30     5 7   5 99 

           
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program 
P = prezenční           
K/D = kombinované / distanční           
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Tab. 3.3: Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %) 

Univerzita Jana Amose Ko-
menského Praha s.r.o. Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium  

CELKEM   P K/D CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM 

VŠ CELKEM 17,02% 10,83% 12,32%       0,00% 4,16% 3,66% 0,00% 0% 0,00% 9,86% 

              
Pozn.: * = Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v kalendářním roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty v kalendářních letech n a n+1. Viz Metodika. 
Pozn.: ** = Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu na dané vysoké škole v kalendářním roce n, ať jde o poprvé zapsané na vysokou školu či nikoliv.  
Pozn.: *** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program 
P = prezenční              
K/D = kombinované / distanční             
Hodnota CELKEM není součet ani průměr předešlých hodnot (např. pro P a K/D v určitém typu studia). Pro každé pole v tabulce je třeba provést samostatný výpočet.  

              
Příklad:              
V roce 2018 (v období od 1.1. do 31.12.) bylo na fakultu zapsáno 500 prezenčních bakalářských studií. V témže a následujícím roce jich bylo z této kohorty neúspěšně ukončeno 180. 
Studijní neúspěšnost této kohorty v 1. ročníku je 180/500=0,36, tedy 36 %. 



 

8 
 

 

Tab. 3.4: Stipendia* studentům podle účelu stipendia  
(počty fyzických osob) 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.     

Účel stipendia Počty studentů 
Průměrná výše stipen-

dia** 
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)     

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další 
tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)     

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního práv-
ního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c) 6 28917 
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)     
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 3 14473 
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 113 3355 

z toho ubytovací stipendium 113 3355 
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)     
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)     
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)      
jiná stipendia     
CELKEM*** 120 4 967 

   
Pozn.: * = Bez ohledu na zdroj prostředků, netýká se pouze prostředků z MŠMT.   
Pozn.: ** =  Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým 
bylo dané stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je 
osoba započtena pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených.  
Pozn.: *** = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií, počty studentů cel-
kem nejsou součtem předcházejících sloupců, ale odráží stav reálného počtu studentů.  

Příklad: Vysokou školou bylo za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) vyplaceno studentům za rok  
celkově 15 000 Kč. Toto stipendium pobírali celkem 3 studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student tři-
krát. Průměrná výše tohoto stipendia činila 5 000 Kč (= 15 000/3).  
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Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií) 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 

  Bakalářské stu-
dium 

Magisterské stu-
dium 

Navazující magis-
terské studium Doktorské studium CELKEM 

  P K/D P K/D P K/D P K/D   
Široce vymezené obory ISCED-F kód   
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání 00                 0 
Vzdělávání a výchova 01 46 228     40 190   2 506 
Umění a humanitní vědy 02 1 2             3 
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy 03 30 67     1 2     100 
Obchod, administrativa a právo 04 7 98             105 
Přírodní vědy, matematika a statistika 05                 0 
Informační a komunikační technologie 06                 0 
Technika, výroba a stavebnictví 07                 0 
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství 08                 0 
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky 09                 0 
Služby 10                 0 
VŠ CELKEM X 84 395     41 192   2 714 
Z toho počet žen celkem  X 62 309     31 159     561 
Z toho počet cizinců celkem X 8 7     1 4     20 

           
P = prezenční, K/D = kombinované/ distanční; vykazují se počty úspěšně absolvovaných studií (nikoliv fyzické osoby) v období 1. 1. – 31. 12. 
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program. 
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Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole      

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 

Bakalářské studium Magisterské stu-
dium 

Navazující magisterské 
studium Doktorské studium 

     

Počet ucha-
zečů (fyzické 

osoby) 
Počet při-

hlášek 
Počet 
přijetí 

Po-
čet 
zá-

pisů 
ke 

stu-
diu 

Počet 
ucha-
zečů 
(fy-

zické 
osoby) 

Po-
čet 
při-
hlá-
šek 

Po-
čet 
při-
jetí 

Po-
čet 
zá-

pisů 
ke 

stu-
diu 

Počet 
ucha-
zečů 
(fy-

zické 
osoby) 

Po-
čet 
při-
hlá-
šek 

Počet 
ucha-
zečů 
(fy-

zické 
osoby) 

Po-
čet 
zá-

pisů 
ke 

stu-
diu 

Počet 
ucha-
zečů 
(fy-

zické 
osoby) 

Po-
čet 
při-
hlá-
šek 

Po-
čet 
při-
jetí 

Po-
čet 
zá-

pisů 
ke 

stu-
diu      

Široce vymezené obory ISCED-F kód                                      
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání 00                                      
Vzdělávání a výchova 01 680 687 575 502         252 252 193 179 20 20 10 10      
Umění a humanitní vědy 02 97 98 51 39                              
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy 03 146 146 109 93                              
Obchod, administrativa a právo 04 51 51 34 28                              
Přírodní vědy, matematika a statistika 05                                      
Informační a komunikační technologie 06                                      
Technika, výroba a stavebnictví 07                                      
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství 08                                      
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní pod-
mínky 09                                      
Služby 10                                      
Vysoká škola CELKEM X 974 982 769 662         252 252 193 179 20 20 10 10      
                       
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program                   
P = prezenční                       
K/D = kombinované / distanční                       
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Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)           

Univerzita Jana 
Amose Komenského 

Praha s.r.o. 

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci** 

Ostatní za-
měst-

nanci****
* 

CELKEM 
zaměst-

nanci 

          

CELKEM 
akade-
mičtí 

pracov-
níci 

Profe-
soři 

Do-
centi 

Od-
borní 
asis-
tenti 

Asis-
tenti 

Lek-
toři 

Vědečtí, vý-
zkumní a vý-
vojoví pra-

covníci podí-
lející se na 

pedagog. čin-
nosti  

Mimo-
řádní 
profe-

soři 

Postdok-
torandi 
("post-

dok")*** 

Vědečtí 
pracovníci 
nespadající 

do ostat-
ních kate-

gorií 

Ostatní 
vědečtí, 

výzkumní 
a vývo-

joví pra-
cov-

níci****           

Vysoká škola****** 55,000 7,100 
21,70

0 
21,90

0 2,300 2,000           27,800 82,800           
Počty žen na vysoké 
škole 17,900 1,500 5,100 9,400 1,900             21,000 38,900           
  0,000                       0,000           
  0,000                       0,000           
Ostatní pracoviště cel-
kem 0,000                       0,000           
Počty žen na ostatních 
pracovištích 0,000                       0,000           

CELKEM 55,000 7,100 
21,70

0 
21,90

0 2,300 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,800 82,800           
Celkem žen 17,900 1,500 5,100 9,400 1,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 38,900           
              

    
      

Pozn.: * = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. (všemi 
pracovníky ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou 
pracovní dobu.  

    

      
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách.           
Pozn.: *** = Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pra-
cuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samo-
statně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (v trvání 1-3 let) na jedno, maximálně tři  období po sobě. 
Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.           
Pozn.: **** = Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale 
jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).  
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Pozn.: ***** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o adminis-
trativní, technické a jiné zaměstnance.           
Pozn.: ****** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.            
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Tab. 6.2: Věková struktura akademických, vědeckých a ostatních pracovníků (počty fyzických osob*) 

Univerzita 
Jana Amose 

Komenského 
Praha s.r.o. 

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci** 

Ostatní za-
měst-

nanci***** 

CELKEM 

z 
toho 
ženy 

Profesoři Docenti 
Odborní asis-

tenti Asistenti Lektoři 

Vědečtí, vý-
zkumní a vý-

vojoví pracov-
níci podílející 
se na peda-

gog. činnosti 
Mimořádní 
profesoři 

Postdokto-
randi ("post-

dok")*** 

Vědečtí pra-
covníci nespa-

dající do 
ostatních ka-

tegorií 

Ostatní vě-
dečtí, vý-

zkumní a vý-
vojoví pracov-

níci**** 

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy 

do 29 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     4 3 4 3 

30-39 let 0 0 2 0 6 1 1 0 1 0                     9 8 19 9 

40-49 let 1 0 3 1 6 3 2 0 1 0                     6 3 19 7 

50-59 let 2 0 6 2 6 3 2 2 0 0                     10 9 26 16 

60-69 let 2 2 8 1 5 3 0 0 0 0                     1 1 16 7 

nad 70 let 5 1 8 1 2 1 0 0 0 0                     0   15 3 

CELKEM 10 3 27 5 25 11 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 24 99 45 

Kontrola s 
údaji z tab. 6.3                         
                         
Pozn.: * = Uvede se celkový počet zaměstnanců/pracovníků bez ohledu na výši úvazku, ale pouze v pracovním poměru, bez zahrnutí osob pracujících na DPP a DPČ. Nezahrnuje jiné typy smluvních vztahů dle občanského 
zákoníku, které mají charakter nákupu služeb.  
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

Pozn.: *** = Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do  pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod 
vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (v trvání 1-3 let) na jedno, 
maximálně tři  období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů. 
Pozn.: **** = Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha 
research facility).  
Pozn.: ***** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance. 
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Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace 
(počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)      

Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha s.r.o. Akademičtí pracovníci Vědečtí pracovníci* CELKEM z toho ženy      
Vysoká škola**          
  prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní 

CELKEM ženy     

     

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy      
do 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0      
0,31–0,5 4 3 9 3 6 2 0 0     19 8      
0,51–0,7 2 0 0 0 3 1   6     5 7      
0,71–1 4 0 18 2 23 10 6 18     51 30      
více než 1 0 0 0 0 0 0 24 0     24 0      
CELKEM 10 3 27 5 32 13 30 24 0 0 99 45      
VŠ CELKEM 10 3 27 5 32 13 30 24 0 0 99 45      
Kontrola s údaji z tab. 6.2                  
                  
Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul               
Pozn.: * = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.      
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.      
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Tab. 6.4: Vedoucí pracovníci (fyzické osoby)     

Univerzita Jana 
Amose Komenského 

Praha s.r.o. 

Rek-
tor/Dě-

kan 
Prorek-

tor/Proděkan 

Akade-
mický 
senát 

Vědecká/umě-
lecká/akademická rada 

Kves-
tor/ Ta-

jem-
ník** 

Správní 
rada 

Ředitel ústavu, 
vysokoškolského 

zemědělského 
nebo lesního 

statku 

Vedoucí pracovník ka-
tedry/institutu/vý-
zkumného praco-

viště**** 

Vedoucí 
pracov-

níci 
CELKEM 
***** 

    

    
Vysoká škola (název) 
- úroveň 
VŠ/rektorátu, nikoliv 
údaje za součásti VŠ 1 4   19 1       25     
     z toho ženy 0 1   3 1       5     
Vysoká škola*               7 7     
     z toho ženy               2 2     
Fakulta 2 (název)*                 0     
     z toho ženy                 0     
Vysokoškolské ús-
tavy a zemědělské 
nebo lesnické statky                 0     
     z toho ženy                 0     
Ostatní pracoviště 
celkem***                 0     
     z toho ženy                 0     
Fakulty*, vyso-
koškoslské ústavy a 
ostatní pracoviště 
celkem 0 0 0 0 0   0 7 7     
     z toho ženy 0 0 0 0 0   0 2 2     
Vysoká škola 
CELKEM***** 1 4 0 19 1 0 0 7 32     
     z toho ženy 0 1 0 3 1 0 0 2 7     
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Do tabulky se zaznamenávají pouze součásti vysoké školy a pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost 
nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií. Neuvádí se údaje za administrativní, účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro 
ubytování a stravování nebo k zajišťování provozu školy.  

    

Pozn.: * = pouze fakulty a součásti pod ně spadající (dle výše uvedené charakteristiky)     

Pozn.: ** = podle zákona o vysokých školách, § 25. čl. 2.     

Pozn.: *** = pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo 
převod technologií dle § 22 odst. c) zákona č. 111/1998 Sb.  

    

Pozn.: **** = vyjmenovaná a obdobná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování 
informačních služeb nebo převod technologií dle § 22 odst. c) zákona č. 111/1998 Sb., spadající pod součást vysoké školy.  

    

Pozn.: ***** = údaj celkem nemusí odrážet reálný stav fyzických osob (jedna osoba může v rámci VŠ či fakulty zastávat více pozic), jedná se o prostý součet buňek.      
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Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty******) 
            

Univerzita Jana Amose Ko-
menského Praha s.r.o. 

Akademičtí pracovníci 
Vědečtí a odborní pracov-

níci** 

Ostatní za-
měst-

nanci***** 

            

Pro-
fe-
soři 

Do-
centi 

Od-
borní 
asis-
tenti 

Asis-
tenti 

Lek-
toři 

Vědečtí, 
výzkumní 
a vývojoví 
pracovníci 
podílející 
se na pe-

dagog. 
činnosti 

Postdok-
torandi 
("post-

dok")*** 

Vědečtí 
pracov-
níci ne-
spada-
jící do 
ostat-

ních ka-
tegorií 

Ostatní 
vědečtí, 

vý-
zkumní 
a vývo-

joví pra-
cov-

níci****             
Vysoká škola* 0,5 2                             
       v tom:  Německo                                 
                    Polsko                                 
                    Rakousko                                 
                    Slovensko 0,5 2                             
                   ostatní státy EU                                 
                   ostatní státy 
mimo EU                                 
ženy z celkového počtu (bez 
ohledu na státní občanství) 0,5 0                             
VŠ CELKEM                                 
       v tom:  Německo                                 
                    Polsko                                 
                    Rakousko                                 
                    Slovensko 0,5 2                             
                   ostatní státy EU                                 
                   ostatní státy 
mimo EU                                 
ženy z celkového počtu (bez 
ohledu na státní občanství) 0,5 0                             
                       
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.             
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem 
dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.             
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Pozn.: *** = Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do  pěti let po obhájení akademického ti-
tulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených 
vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou 
institucí uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (v trvání 1-3 let) na jedno, maximálně tři  období po sobě. Jeho/její mzda 
podléhá pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných gran-
tových projektů. 

           

 
Pozn.: **** = Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří 
se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).  

            

Pozn.: ***** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se 
tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.           
Pozn.: ****** = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sle-
dované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního 
fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.               
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Tab. 7.1: Zapojení vysoké školy do programů mezinárodní spolupráce 
(bez ohledu na zdroj financování)            

Univerzita Jana Amose Ko-
menského Praha s.r.o. 

H2020/ 7. rámcový pro-
gram EK   

CELKEM 

           

  CELKEM 

Z toho Ma-
rie-Curie 
Actions Ostatní            

Počet projektů*       0            
Počet vyslaných stu-
dentů**     3 3            
Počet přijatých stu-
dentů***     48 48            
Počet vyslaných akademic-
kých a vědeckých pracov-
níků****     8 8            
Počet přijatých akademic-
kých a vědeckých pracov-
níků*****     6 6            
Dotace v tis. Kč******     634 634            
                
Pozn.: *= Jedná se o v daném roce probíhající projekty.            

Pozn.: ** = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2019 absolvovali zahraniční pobyt; za-
počítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt 
trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.            
Pozn.: *** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti stu-
denti, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 
týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.            
Pozn.: **** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2019 absolvovali zahra-
niční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018. 
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Pozn.: ***** = Přijíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2019; započítá-
vají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018. 

          

 
Pozn.: ****** = Uvedené částky představují celkové finanční zdroje projektů, včetně spolufinancování 
MŠMT.             
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financo-
vání) (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)   

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o. 
Počet vyslaných stu-

dentů* 
Počet při-
jatých stu-
dentů** 

Počet vysla-
ných akade-
mických pra-
covníků*** 

Počet přija-
tých akade-

mických pra-
covníků**** 

Počet vysla-
ných ostatních 
pracovníků*** 

Počet přija-
tých ostatních 

pracov-
níků**** 

CELKEM 
za zemi 

  

Země  Celkem 

Z toho ab-
solventské 

stáže******   
Dánské království 1 0         3 4   
Francouzská republika     3         3   
Chorvatská republika     2         2   
Italská republika 2 0 4         6   
Lotyšská republika     2         2   
Nizozemsko       1       1   
Polská republika     2   5   1 8   
Portugalská republika     5 1       6   
Slovenská republika     7 3 1   1 12   
Spolková republika Německo     3         3   
Španělské království     17 1       18   
Švédské království     1         1   
Turecká republika     2 1     2 5   
Ostatní       1       1   
CELKEM 3 0 48 8 6 0 7 72   
           
Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2019 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt 
začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní).  

  
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se 
pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní).  
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Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2019 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti 
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní. 

  
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v 
roce 2018. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní. 

  
Pozn.:  ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických a ostatních pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem je usnadnění zpracování 
získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevypl-
ňujte prosím buňku.   
Pozn.:  ****** = Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2-12 měsíců, která je započatá po úspěšném absol-
vování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování studia. Absolventská stáž je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající 
vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.   
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Tab. 7.3: Mobilita absolventů** (počty a podíly absolvovaných studií) 

Univerzita Jana Amose Komen-
ského Praha s. r. o. 

Bakalářské studium Magisterské studium 
Navazující magisterské stu-

dium Doktorské studium CELKEM** 

podíl počet podíl počet podíl počet podíl počet podíl počet 
Univerzita Jana Amose Komen-
ského Praha s. r. o.     

Podíl [%] a počet absolventů, kteří 
během svého studia vyjeli na zahra-
niční pobyt v délce alespoň 14 dní 0,2% 3,0 x x x x x x 0,2% 1 646,0 

Podíl [%] a počet absolventů dok-
torského studia, u nichž délka za-
hraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)                 0,0% 0,0 
Univerzita Jana Amose Komen-
ského Praha s. r. o. 0,2% 3,0 x x x x x x     

           
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.  
Pozn.: ** = Celkové hodnoty za fakultu (poslední pole ve vrchním řádku u každé fakulty) i za vysokou školu (všechna prázdná pole za vysokou školu ve 
struktuře VZ) nejsou součtem či průměrem za předcházející údaje v řádcích či sloupcích. Hodnoty do těchto buněk je potřeba vypočítat zvlášť.   
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Tab. 8.1:  Konference (spolu)pořádané vysokou ško-
lou (počty)   

Univerzita Jana Amose Komen-
ského Praha s.r.o. 

S počtem účast-
níků vyšším než 60  

Mezinárodní kon-
ference**   

CELKEM 1 0   
     
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program 

Pozn.: ** = Mezinárodní konference je taková konference, které se 
účastní alespoň jeden zahraniční řečník a jejíž všechny příspěvky jsou lo-
kalizované do alespoň jednoho z následujících jazyků - angličtina, fran-
couzština, němčina, nebo do jazyka vlastního oborovému zaměření dané 
konference, např. pro filologické obory.   
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Tab. 8.2: Odborníci z aplikační sféry* podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studij-

ních programech (počty)       
Univerzita Jana 
Amose Komen-
ského Praha s.r.o. 

Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou ško-
lou nebo její součástí 

Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou školou 
nebo její součástí       

  

Počet osob po-
dílejících se na 

výuce 

Počet osob podíle-
jících se na vedení 
závěrečné práce 

Počet osob po-
dílejících se na 

zajištění 
praxí*** 

Počet osob podílejí-
cích se na výuce 

Počet osob podílejí-
cích se na vedení zá-

věrečné práce 

Počet osob po-
dílejících se na 

zajištění 
praxí***       

CELKEM 22 52 0 0 0 0       
     z toho ženy 9 26 0 0 0 0       
Komentář: V tabulce jsou uvedeni ti odbornici, kteří se podíleli na výuce v kalendářním roce 2019. Počet osob podílejících se na 
vedení závěrečné práce je určen z celkového počtu kvalifikačních prací, které byly odevzdány v kalendářním roce 2019. Někteří 
další odborníci, kteří se podílejí na výuce, zároveň vedou kvalifikační práce, a proto jsou započítáni v obou kategoriích. Součet obou 
hodnot tedy neukazuje počet fyzických osob - dalších odborníků.       
             
             
Tab. 8.2: Odborníci z akademické sféry* podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných stu-

dijních programech (počty)       
Univerzita Jana 
Amose Komen-
ského Praha s.r.o. 

Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou ško-
lou nebo její součástí 

Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou školou 
nebo její součástí       

  

Počet osob po-
dílejících se na 

výuce 

Počet osob podíle-
jících se na vedení 
závěrečné práce 

Počet osob po-
dílejících se na 

zajištění 
praxí*** 

Počet osob podílejí-
cích se na výuce 

Počet osob podílejí-
cích se na vedení zá-

věrečné práce 

Počet osob po-
dílejících se na 

zajištění 
praxí***       

CELKEM 7 21 0 0 0 0       
     z toho ženy 2 11 0 0 0 0       
Komentář: Kromě výše uvedených odborníků z aplikační sféry doplňujeme ve stejné struktuře i data o dalších odbornících ze sféry 
akademické (zaměstnaných na DPP či DPČ). Tito další odborníci se podílejí jak na výuce, tak na vedení kvalifikačních prací. Někteří 
další odborníci, kteří se podílejí na výuce, zároveň vedou kvalifikační práce, a proto jsou započítáni v obou kategoriích. Součet obou 
hodnot tedy neukazuje počet fyzických osob - dalších odborníků.       
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Pozn.: * = Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo 
jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým zaměstnancem dané VŠ/fakulty, měl by mít mini-
málně stejně velký úvazek i mimo VŠ/fakultu.       
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.       
Pozn.: *** = Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.       
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Tab. 8.3: Studijní obory/programy****, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování od-
borné praxe*** po dobu alespoň 1 měsíce* (počty) 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha 
s.r.o. 

Počty studijních 
oborů/pro-
gramů**** 

Počty aktivních studií 

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské 
studium 

Akade-
mický pro-

fil 

Profesní 
profil 

Akade-
mický pro-

fil 

Profesní 
profil 

Akade-
mický pro-

fil 

Profesní 
profil 

CELKEM 11 1 799 2 21     0 2   

        
Pozn.: * = Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela dosahovat alespoň 1 měsíce.  
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor 
Pozn.: *** = Povinnou praxí se rozumí taková, která je součástí akreditace daného studijního oboru, přičemž se může jednat o součást někte-
rého z předmětů či o samostatný předmět. Jedná se o odborné profesní praxe. 
Pozn.: **** = VŠ uvede údaj vztahující se k nejnižší akreditované jednotce - promírně studijní obor, pokud studijní program se nedělí na stu-
dijní obory, tak údaj za studijní program         

Legenda: 
       

1) Z toho 9 "starých" oborů bez profilu  
       

2) Studenti "starých" oborů bez profilu 
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Tab. 12.2 Vysokoškolské knihovny 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha  
s.r. o. Počet 
Přírůstek knihovního fondu za rok 1091 
              z toho přírůstek fyzických jednotek 1091 
              z toho přírůstek e-knih v trvalém ná-
kupu 0 
Knihovní fond celkem 52259 
              z toho fyzických jednotek 52259 
              z toho e-knih v trvalém nákupu 0 

Počet odebíraných titulů periodik: 
                - fyzicky 23 

               - elektronicky (odhad)* 1 
               - v obou formách** 0 

  

Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama 
předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektro-
nické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé kni-
hovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje. 

Pozn.: ** = Do počtu titulů v obou formách se uvádějí pouze tituly, 
kde jsou obě formy placené zvlášť (tzn. v případě, že je předplá-
cena tištěná forma a elektronická je jako bonus zdarma, uvádí se 
pouze tištěná forma atd.). 
  

Pozn.: = Elektronické jednotky zahrnují pouze jednotlivě nakupo-
vané tituly, nikoliv knihy a periodika, která jsou součástí předpláce-
ných „balíků“ od vydavatelů odborné a vědecké literatury. 
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