UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.
Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů – srpen 2020

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty
Název projektu
Šlechta bez monarchie. Staré elity
v posthabsburské střední Evropě (1918-38)
Dobrovolnická činnost studentů ve
prospěch seniorů a dětí s postižením –
aplikace nových trendů do oblasti speciálně
pedagogické podpory

Příjemce
(instituce)

Doba
řešení

Grantové
schéma /
poskytovatel

UJAK

2020-2022

GA ČR

UJAK

2020

Dotační fond
MČ Praha 3

Národní ústav
pro vzdělávání
(UJAK
2016-2020
zapojená
organizace)

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj
(KIPR)

Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a
Evropskou unií. Výchozí situace,
současnost a možné perspektivy. Pilotní
studie a komparace vybraných problémů
společenských a ekonomických jevů se
zaměřením na systém celoživotního a
profesního vzdělávání a na problém
udržitelnosti a komparace systémů
penzijního systému uvnitř Evropské unie.
Komparace rekvalifikačního vzdělávání a
národní soustavy kvalifikací v ČR s jinými
nástroji stimulace a regulace trhu práce v
zahraničí
Analýza vzdělávacích potřeb vzdělavatelů
dospělých v České republice

Konštrukt docility v teórii edukácie
dospelých

1

OP VVV

UJAK

2020-2021

Specifický
výzkum UJAK

UJAK

2020-2021

Specifický
výzkum UJAK

UJAK

2020-2021

Specifický
výzkum UJAK

UMB v
Banskej
Bystrici, PedF
(UJAK zahraniční
partner)

1/201812/2020

VEGA
(Slovenská
republika)

Interní
grantová
soutěž Institucionální
podpora na
dlouhodobý
koncepční
rozvoj
výzkumné
organizace
Interní
grantová
soutěž Institucionální
podpora na
dlouhodobý
koncepční
rozvoj
výzkumné
organizace
Interní
grantová
soutěž Institucionální
podpora na
dlouhodobý
koncepční
rozvoj
výzkumné
organizace

Výzkumná analýza strategie řešení a
realizace pedagogické praxe na Katedře
speciální pedagogiky

UJAK

1/20206/2021

75 let od konce 2. světové války: Od jistot
bipolárního světa ke globálnímu chaosu

UJAK

1/20209/2020

Výzkum realizace rekvalifikačních
programů a zkoušek z profesních kvalifikací

UJAK

1/202012/2021

Reflexe studentů a absolventů vyšších
odborných škol orientovaných na přípravu
andragogů a personalistů k dosavadnímu
průběhu vzdělávání a specifikace jejich
potřeb v celoživotním učení

UJAK

2019-2020

Specifický
výzkum UJAK

Studium pro rozvoj osobnosti a vzdělání
trenérů ve sportovních akademiích

UJAK

2019

Specifický
výzkum UJAK

Analýza stavu oblasti dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v Evropské unii

UJAK

2019-2020

Specifický
výzkum UJAK

2

Ekonomická bezpečnost. Bezpečnost a
ochrana zájmů státu, podniku a jednotlivce.
Pilotní studie

UJAK

2019-2020

Specifický
výzkum UJAK

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

UJAK

2019

Dotační fond
městské části
Praha 3

UJAK

2018

Zakázka
Magistrát
HMP

NF Kolečko
(UJAK
partner)

2018

Škoda Auto

UJAK

2018-2019

Specifický
výzkum UJAK

UJAK

2018

Dotační fond
městské části
Praha 3

UJAK –
poskytovatel
služby v rámci
inovačního
voucheru

7/201712/2017

OP PIK

UJAK

06/201712/2020

OP VVV

UJAK

2017- 2018

Zakázka
ČMKOS

UJAK

03/201706/2019

OP VVV

UJAK

2017-2019

GA ČR

Analýza legislativy v oblasti krizového
managementu
Dožij se dvaceti
Význam etiky ve výuce supervizorů a v
supervizním procesu
Dobrovolnická činnost studentů ve
prospěch seniorů a dětí s postižením aplikace nových trendů do oblasti speciálně
pedagogické podpory II

Diagnostika efektivity a kvality procesu
dalšího profesního vzdělávání

Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s
nimi souvisejících činností na UJAK
Zajištění odborných seminářů pro vedoucí
pracovníky ČMKOS a odborových svazů
na problematiku kybernetické bezpečnosti a
sociálních sítí
Rozvoj občanských kompetencí v oblasti
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků
ze socioekonomicky znevýhodněného
prostředí
Pozemková reforma v meziválečném
Československu na statcích cizích státních
příslušníků
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Současná pozice a role nově se rozvíjejících
ekonomik v systému mezinárodních vztahů
globalizované společnosti

2017-2018

Specifický
výzkumu
UJAK

2017

Institucionální
podpora na
dlouhodobý
koncepční
rozvoj
výzkumné
organizace

UJAK

2017

Dotační fond
městské části
Praha 3

Ekonomická
univerzita v
Bratislavě
(UJAK
zahraniční
partner)

2016-2017

KEGA
(Slovenská
republika)

UJAK –
poskytovatel
znalostí

2016 -

Magistrát hl.
m. Prahy

University
of Debrecen

1/201612/2018

Learning andsa
td Developing
Our Skills /
Europen
Commission

Komparace systémů vzdělávání dospělých
ve vybraných zemí EU

UJAK

2016-2017

Specifický
výzkum UJAK

Rozvoj profesních kompetencí lektora
dalšího vzdělávání

UJAK

2016-2017

Specifický
výzkum UJAK

Měnící se role a pozice nově se
rozvíjejících ekonomik v globálním
kontextu. Parametrická analýza
ekonomické a vojensko-strategické situace.

UJAK

2016-2017

Specifický
výzkum UJAK

UJAK

Občanskosprávní aspekty nového zákona o
sociálních službách

UJAK

Dobrovolnická činnost studentů ve
prospěch seniorů a dětí s postižením
aplikace nových trendů do oblasti speciálně
pedagogické podpory
Príprava obsahu a štruktúry predmetov
zameraných na rozvoj základných
podnikateľských vedomostí a zručností
absolventov neekonomických
zdravotníckych študijných odborov.

Inovační vouchery v Praze – Trh inovací

Oktatáselméleti és –gyakorlati szempontú
alternatív képzési formák
(Alternativní formy vzdělávání z hlediska
teorie a praxe vzdělávání)
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Významné celostátní projekty s participací UJAK

Název projektu
METODIKA
(řízená veřejná diskuse, hodnocení
výstupů)

Trvání

2012-2015

Doba
participace
UJAK

Grantové schéma

2014-2015

ESF - Individuální
projekt národní
(MŠMT)
ESF - Individuální
projekt národní
(MŠMT)
ESF - Individuální
projekt národní
(MŠMT)
ESF - Individuální
projekt národní
(MŠMT)
ESF - Individuální
projekt národní
(MŠMT)

KREDO – KA04, garantování klíčové
aktivity

2013 - 2015

2013-2015

KREDO – KA02, plně zapojená
instituce

2012 - 2015

2012-2015

Zajišťování a hodnocení kvality
v systému terciárního vzdělávání

2010-2014

2012-2014

Národní kvalifikační rámec terciárního
vzdělávání

2009 - 2012

2009 - 2012

Reforma terciárního vzdělávání
(příprava věcného záměru zákona o
terciárním vzdělávání - 2009; příprava
zákona o vysokých školách 2011)

2009 - 2011

2009, 2011

ESF - Individuální
projekt národní
(MŠMT)

Studie proveditelnosti pro věcný záměr
zákona o terciárním vzdělávání

2008 - 2009

2008 - 2009

Expertní činnost v
rámci přípravy
zákona
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Úspěšně ukončené projekty
Příjemce
(instituce)

Název projektu

Doba řešení

Grantové schéma,
program

Dlouhodobý záměr
pro rozvoj
organizace
(aplikovaný
výzkum)
Dotační fond
městské částy Praha
3

Univerzita
obrany

2016

UJAK

2016

Structural Higher Education Reform –
Design and Evaluation (SHERDE)

University of
Twente CHEPS

11/20141/2016

European
Commission

Česká šlechta v proměnách 20. století

UJAK

2012-2016

GA ČR

Rozvoj sociálních kompetencí vojákaleadera
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch
seniorů a dětí s postižením

Liberální společnost, nebo národní
společenství? Sociální politika v
Protektorátu Čechy a Morava, 1939-1945
Podpora žáků s SPU prostřednictvím
nápravných cvičení v e-formě

UJAK
(spolupříjemce:
Masarykův
ústav a Archiv
AV ČR)
ACADEMIA
IREAS (UJAK
nefinanční
partner)

2014-2016
(Projekt byl
v r. 2018
vyhodnocen
jako
nesplněný.)

GA ČR

2014-2015

OP PA

Modernizace bakalářského studijního
programu Manažerská studia – řízení
lidských zdrojů

UJAK

2013-2015

OP PA

Nová cesta k praxi: inovace ve studiu
speciální pedagogiky

UJAK

2013-2015

OP PA

Návrh naučných stezek ve vybraných
regionech České republiky

UJAK

2015-2016

Specifický výzkum
UJAK

Analýza současného stavu vzdělávání
dospělých pro ochranu obyvatelstva v ČR
jako jednoho z možných pilířů zajištění
Systému bezpečnosti obyvatelstva České
republiky

UJAK

2015-2016

Specifický výzkum
UJAK

Pilotní ekonomická analýza vojenskostrategického potenciálu zemí BRICS a její
komparace s Evropskou Unií

UJAK

2015-2016

Specifický výzkum
UJAK

6

Zájmové vzdělávání dospělých s
přihlédnutím ke specifikám určitých
cílových skupin (senioři - specifická skupina
zájmového vzdělávání)

UJAK

2015-2016

Specifický výzkum
UJAK

Srovnání etických kodexů ČT a BBC

UJAK

2014-2015

Specifický výzkum
UJAK

Finanční gramotnost jako problém a zároveň
vzdělávací příležitost pro dospělé

UJAK

2014-2015

Specifický výzkum
UJAK

Dobrovolníci v oblasti péče o seniory

UJAK

2014-2015

Specifický výzkum
UJAK

Analýza a komparace ekonomických
parametrů zabezpečení bezpečnosti státu a
ochrany obyvatelstva České republiky a
vybraných států Evropské Unie (Slovensko,
Rakousko, Bulharsko)

UJAK

2014-2015

Specifický výzkum
UJAK

Demografická socioekonomická analýza
Městské části Praha 3

UJAK

12/20135/2014

MČ Praha 3

Analýza nástrojů ke kontrole intenzity práce
v podmínkách ekonomické krize

UJAK

2013-2014

Demokritova
Univerzita v Thrákii
(Řecko)

Individuální
(pracovník
UJAK)

2013-2014

OECD

Od 11/2014

Hlavní město Praha

2012-2014

OP LZZ

2013-2014

OP VK

Universities and Local Development in MoraviaSilesia, Czech Republic
Inovační vouchery v Praze – Výzva 2014

Vlastní pracovní osud ve vlastních rukách

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

UJAK –
poskytovatel
znalostí
Farní charita
Starý Knín
(UJAK –
nefinanční
partner)
IREAS, Institut
pro strukturální
politiku
(UJAK –
nefinanční
partner)

Transgenerační přenos nežádoucího chování k
dítěti jako součást rizikových faktorů v rodině

UJAK

2013-2014

Specifický výzkum
UJAK

Analýza systému vzdělávání učitelů středních
škol v České republice

UJAK

2013-2014

Specifický výzkum
UJAK

Edukace seniorů v evropském kontextu –
teoretická a aplikační východiska

UJAK

2013-2014

Specifický výzkum
UJAK

7

Komplexní diagnostika breptavosti /Prevence
negativních dopadů na pracovní zařazení osob s
breptavostí/

UJAK

2013-2014

Specifický výzkum
UJAK

Model řízení cestovního ruchu v turistickém
regionu Střední Čechy

UJAK

2013-2014

Specifický výzkum
UJAK

Institut ochrany
obyvatelstva ČR

2012-2014

Program
bezpečnostního
výzkumu Ministerstva
vnitra ČR

IREAS (UJAK
nefinanční
partner)

2012-2014

OP VK

Spolupráce Univerzity Jana Amose Komenského
Praha s.r.o. a Integračního centra Zahrada
v oblasti vzdělávání žáků s kombinovaným
postižením II

UJAK

2013

Grantový a podpůrný
fond městské části
Praha 3

Inovace tří bakalářských studijních programů na
Univerzitě Jana Amose Komenského Praha –
tvorba společného studijního základu v distanční
formě studia

UJAK

2011-2013

OP PA

Inovace akreditovaného studijního programu
Vysoké školy podnikání, a.s. do modulárního
členění

VŠP
(UJAK finanční partner)

2010-2012

OP VK

Projekt spolupráce Univerzity Jana Amose
Komenského Praha s.r.o. a Integračního centra
Zahrada

UJAK

2012

Grantový a podpůrný
fond městské části
Praha 3

Andragogický model učení a vzdělávání
dospělých založený na získávání a rozvoji
klíčových kompetencí

UJAK

2009-2011

GA ČR

Formování a vývoj sociálního státu
v Československu 1918 – 1992

UJAK

2009-2011

GA ČR

Zajištění realizace manažerského vzdělávacího
programu v rámci projektu „Zvyšování
kompetencí řídících pracovníků v sociálních
zařízeních“

UJAK

2009-2011

OP LZZ Zlínský kraj

České operní divadlo v letech 1990-2005

UJAK

2007 - 2010

GAČR

Distance education standards and accreditation
system in Kazakhstan (DESAS) (SM_SCMT073B06-2006 (KZ))

UJAK

2007 - 2009

TEMPUS
(Evropská komise)

Bezpečnost občanů a krizové řízení
Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a
individuálním doučováním k rovným
příležitostem

Zahraniční mobilita vysokoškolských
pracovníků

CSVŠ, UJAK
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1. 1. 2008 - MŠMT ČR – Národní
31. 12. 2009 program výzkumu II

Spolupráce technických fakult veřejných
vysokých škol s podniky a dalšími experty se
zaměřením na bakalářské studijní programy

CSVŠ, UJAK

1. 1. 2008 - MŠMT ČR – Národní
15. 12. 2009 program výzkumu II

Podkladová analýza k Implementačnímu plánu
Strategie celoživotního učení a návrh metodiky a
kritérií hodnocení plnění opatření uvedených
v Implementačním plánu Strategie celoživotního
učení

UJAK

2009

MŠMT ČR

Realizace Mezirezortní koncepce aplikovaného
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do
roku 2015

UJAK

1. 2. 2009 30. 6. 2009

Ministerstvo kultury

Tvorba, dodávka a implementace elearningového kursu „Ekonomická / finanční
krize“

UJAK

1. 6. 2009 31. 12. 2009

Ministerstvo vnitra

Spolupráce na výzkumném projektu „Zjišťování
příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných
účinků požárů“

UJAK

2009

Ministerstvo vnitra

Mninisterstvo
kultury

05/2008 –
11/2008

národní – zakázka
v rámci reformy
systému výzkumu a
vývoje ČR

JPD3

2007 - 2008

národní

Komplexní inovace bakalářského studijního
programu „vzdělávání dospělých“ v rovině
aktualizace obsahu a zpracování distanční formy
pro regionální využití

OP RLZ

2006 - 2008

národní

Inovace obsahu a formy bakalářského studijního
programu „Speciální pedagogika vychovatelství“ pro regionální využití
v distančním studiu

OP RLZ

2006 - 2008

národní

Podpora tvorby a zavedení školních vzdělávacích
programů s komponentou tvořivého myšlení

OP RLZ

2006 - 2008

národní

Kompas – Komplexní program aktivizace skupin
ohrožených sociální exkluzí

JPD3

2006 - 2008

národní

Inovační centrum pro rozvoj dalšího profesního
vzdělávání (InCDV)

JPD3

2006 - 2007

národní

Vzdělávací program pro edukační pracovníky
tyflopedického typu (zaměření na skupinu se
zrakovým postižením)

JPD3

2006 - 2007

národní s mezinárodní
účastí

Příprava interních lektorů na knowledge
management v organizacích pražského regionu

JPD 3

2006 - 2007

národní

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a
vývoje národní kultury a identity do roku 2015
Otevřená škola: interkulturní vzděláváni pro
sociální spravedlnost
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Postavení vytypovaných skupin znevýhodněných
osob na trhu práce a stanovení jejich základních
vývojových trendů

MPSV ČR

2005 - 2006

národní

SodexhoPass

2005 – 2006

národní; odborná
studie - zakázka

Kvalitativní a kvantitativní analýza populace
handicapovaných nadaných a talentovaných na
Slovensku

VEGA

2003 - 2006

mezinárodní

Tvorba nové koncepce studijních programů pro
studijní obor Speciální pedagogika

KEGA

2003 - 2005

mezinárodní

Poradenství – prevence a základ úspěchu
v hledání zaměstnání

Socrates

2004

mezinárodní

Evropský profil kompetencí a zručností
v poradenství prvního kontaktu

Leonardo da
Vinci

2004

mezinárodní

Relevantnost sociálních partnerů a veřejných
institucí v managementu systémů odborného
vzdělávání

Leonardo da
Vinci

2004

mezinárodní

Príprava štuijních programov v odbore špeciálna
pedagogika

KEGA

2004

mezinárodní

Vedecké pojmoslovie špeciálnej pedagogiky

VEGA

2004

mezinárodní

Výskyt handicapovaných a nadaných jedincov
v detskej populácii

VEGA

2004

mezinárodní

Rozvoj malých a středních podniků: rekonverze
průmyslu a vzdělávání

projekt č. 14
mezivládní
spolupráce ČR a
Valonským
regionem

2004

mezinárodní

Standard tests (Curricula and tests for central
european languages in cross.border situation)

Socrates

2004

mezinárodní

Regionální centra vzdělávání dospělých

EQUAL

2004

národní

Týden celoživotního vzdělávání na Slovensku

Socrates

2003

mezinárodní

Partnerství ve vzdělávání dospělých

Socrates

2001 – 2003

mezinárodní

Leonardo da
Vinci

1999 - 2001

mezinárodní

Vícezdrojové financování dalšího vzdělávání

Certifikace učitelů v profesně orientované
jazykové výuce
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Sociální dialog, motivace pro vzdělávání a nové
vzdělávací metody

Leonardo da
Vinci / Phare
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1999 - 2001

mezinárodní

