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I. HLAVNÍ ČÁST
1. ÚVOD
Historie UJAK
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) vznikla původně jako Vysoká škola
Jana Amose Komenského, s.r.o. v roce 2001 na základě státního souhlasu a akreditace prvního studijního programu a oboru. V roce 2006 se po akreditaci doktorského studijního programu stala vysokou školou univerzitního typu a byla přejmenována na Univerzitu Jana Amose Komenského Praha
s.r.o.

Odborné zaměření UJAK
Ve vysokoškolském studiu a výzkumu se UJAK orientuje na humanitní a společenské vědy s převahou vědních oborů řazených do následujících oblastí vzdělávání: Neučitelská pedagogika, Ekonomické obory, Bezpečnostní obory, Mediální a komunikační studia, Právo, Politické vědy.

Studium a akreditace
Studium na UJAK je horizontálně i vertikálně plně 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 komplex profesionálního audio-vizuálního studia), tak studentům
v kombinované formě (studijní opory, technologické prostředky, uzpůsobení času prezenční výuky
apod.). UJAK dbá na plnohodnotné zajištění přístupu k vysokoškolskému vzdělávání i uchazečům
a studentům se zdravotním postižením.
V roce 2020 měla UJAK akreditováno 5 nových bakalářských studijních programů (všechny
v prezenční i kombinované formě) v rámci systému akreditací novelizovaného zákonem č.137/2016
Sb. Dále měla UJAK akreditováno 8 dobíhajících bakalářských, 3 navazující magisterské a 2 doktorské studijní programy se studijními obory (vše akreditováno do 31. 12. 2024). Z těchto dobíhajících
programů UJAK uskutečňuje 6 bakalářských, 1 navazující magisterský a 1 doktorský studijní program. V cizím jazyce byly akreditovány 2 bakalářské studijní programy. K těmto akreditovaným studijním programům UJAK současně uskutečňovala mezinárodně akreditovaný program Master of
Business Administration (MBA) se zaměřením na řízení lidských zdrojů a Evropskou unii (program
byl ukončen v září 2020).
Celkový počet akreditovaných programů a dalších kurzů celoživotního vzdělávání UJAK v roce
2020 činil 11 (zahrnuje akreditované kurzy CŽV, program MBA, jazykové kurzy a rozdílové a vyrovnávací kurzy). Vysoká škola dlouhodobě nabízí možnost studovat prezenčně i v kombinované
formě. K 31. 12. 2020 na UJAK studovalo 1218 studujících.

Celoživotní vzdělávání
Pro UJAK je charakteristické též rozsáhlé působení v oblasti celoživotního vzdělávání, kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, jazykových kurzů včetně exkluzivního oprávnění udělovat mezinárodně uznávané jazykové eurocertifikáty telc a možnosti získat profesní titul „Master of Business
Administration“, MBA (do září roku 2020). V kurzech celoživotního vzdělávání lze získat studijní
kredity započitatelné ve vysokoškolských studijních programech UJAK.
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Tvůrčí činnost, výzkum, vývoj, inovace
Ve výzkumu, vývoji a inovacích se UJAK zaměřuje na pedagogiku (speciální pedagogika, andragogika, resocializační a penitenciární pedagogika), ekonomii, hospodářskou politiku a správu, mediální a komunikační studia, mezinárodní vztahy a diplomacii, bezpečnostní studia, právo v podnikání, další vzdělávání, moderní vzdělávací formy a metody a expertní činnosti pro státní správu
a veřejnou samosprávu. Ve výše zmíněných vědních oblastech má UJAK rozsáhlé zkušenosti s uskutečňováním a řízením rozsáhlejších projektů, včetně projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V oblasti výzkumu a vývoje UJAK pokrývá celý výzkumně-inovační řetězec v oblasti humanitních 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 terciárního 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 projektech
reformujících systém terciárního vzdělávání, jako byla tvorba národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání (projekt Q-RAM), individuální projekt národní KREDO či expertní práce na přípravě legislativních změn ve vysokém školství. Obdobně se UJAK prostřednictvím 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, vývoje 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 podpory 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 a od roku 2018 uskutečňuje Interní grantovou soutěž financovanou z prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Internacionalizace
UJAK je členkou nejvýznamnějších národních i mezinárodních univerzitních asociací
a grémií: rektor UJAK je od založení vysoké školy kontinuálně členem České konference rektorů
(a jejím emeritním místopředsedou), UJAK má zastoupení v Předsednictvu Rady vysokých škol
a v letech 2007–2020 byla individuálním asociovaným členem Evropské univerzitní asociace (EUA),
přičemž s EUA spolupracuje nadále prostřednictvím kolektivního členství České konference rektorů
v EUA.
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, Rumunsku, Ruské federaci, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Turecku a Vietnamu. UJAK je kontinuálně od roku 2005 držitelkou Erasmus Charter for Higher Education a aktivně se účastní mobilitního programu Erasmus+.
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Infrastruktura
UJAK má sídlo v Praze, kde dobudovala velkorysý kampus unikátně využívající historické zástavby v centru města. Infrastruktura UJAK je tvořena s cílem nadstandardně sloužit potřebám prezenčního i kombinovaného studia. UJAK udržuje významnou spolupráci se státní správou a regionální samosprávou a s ohledem na důstojné plnění tzv. třetí role univerzity aktivně spolupracuje například se svou domovskou městskou částí Praha 3.
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 studentských prací,
ale též mediální a komunikační tréninky a další aktivity.

Absolventi
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 vzdělávacími projekty v oblasti vzdělávání dospělých, poradenství, dalšího vzdělávání, rozvoje vzdělávání 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.

Nejvýznamnější události roku 2020 z hlediska činností UJAK
•

Byl zpracován a schválen nový Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Jana
Amose Komenského Praha s.r.o. na období 2021+.

•

Probíhaly stěžejní úkony prvního hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol,
kterého se UJAK účastnila jako jedna z pouze čtyř soukromých vysokých škol.

•

Probíhalo vnější hodnocení UJAK Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (dále jen
„NAÚ“), které bylo zahájeno v červnu 2019.

•

UJAK společně se všemi ostatními zainteresovanými evropskými vysokými školami podávala
žádost o novou Erasmus Charter for Higher Education na období 2021–2027. Žádost byla do
konce roku 2020 vyhodnocena kladně a UJAK obdržela novou Erasmus Charter 2021+ počátkem
roku 2021.

•

UJAK společně se všemi vysokými školami v České republice musela vyhovět novým, nestandardním nárokům na zajištění svých činností v mimořádné situaci celosvětové pandemie onemocnění COVID-19.
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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. Je 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 vzdělání,
podporovat celoživotní učení, zachovávat a uplatňovat akademické hodnoty, napomáhat rozvoji na
národní i regionální úrovni, rozšiřovat a prohlubovat mezinárodní spolupráci ve studiu 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 společenského
působení;

§

instituce spjatá nejen se šířením vědění, ale i jeho uchováním a rozhojňováním, tedy s vědeckým
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 uzpůsobuje
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 obnoveném
sektoru českého soukromého vysokého školství.
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Strategické cíle UJAK
Strategické cíle UJAK udávají směry rozvoje univerzity, které mohou přesahovat období aktuálního Dlouhodobého záměru, avšak mohou být operacionalizovány v rámci Dlouhodobého 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 uvedeny v kapitole II.1 této výroční
zprávy.
Pro rok 2020 byl zpracován a uskutečňován roční plán realizace strategického záměru UJAK,
jehož součástí byl i Rámec výzkumných aktivit vysoké školy, jakožto strategický výhled výzkumné
činnosti UJAK pro období platnosti nového strategického záměru UJAK 2021+. Zmíněné dokumenty
jsou veřejně přístupné na http://www.ujak.cz/wp-content/uploads/2019/10/rprsz2020.pdf.
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3. INFRASTRUKTURA A INFORMAČNÍ ZDROJE
UJAK působí výhradně ve vlastních prostorách a vlastní veškeré movité i nemovité součásti materiálního, technického a informačního zabezpečení činností vysoké školy. Veškeré činnosti vysoké
školy jsou uskutečňovány v jejím sídle v Praze 3.

Infrastruktura UJAK
Objekty UJAK v Praze
Budova Roháčova 63, 65
Sídlo UJAK
12 poslucháren (po 60 místech)
1 konferenční místnost
studovna, knihovna
prostory pro učitele a 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 stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních technologií
na UJAK
Tenkých klientů celkem
Tenký klient – učebna, studovna
PC
Notebook
Tiskárna samostatná + multifunkce
Kopírka
Server
Datové pole
Dataprojektor
Ozvučené místnosti
Tiskárny na studentské karty a kolky

100
29
12
23
15
8
5
2
19
3 učebny + 1 přenosné zařízení
1

Software (nejdůležitější) - Windows, Office, CorelDRAW, Visual Studio, Eset, Final Cut.
Rok 2020 přinesl s protipandemickými opatřeními též nucený přechod na online podporu výuky ve všech akreditovaných studijních programech. UJAK tuto situaci přijala jako výzvu k posílení
online podpory svých činností, a to především v následujících oblastech:
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§
§

Posílení technického vybavení pro online výuku a pořádání online jednání: všechny učebny byly
vybaveny kamerami s mikrofonem pro uskutečňování online výuky; na rektorátu UJAK byla
vybavena online konferenční místnost pro hromadné online konference.
V Audio-vizuálním studiu UJAK bylo vytvořeno zázemí pro online komunikaci se studujícími
i uchazeči pro studium.

§

Pořádání tradičních a pravidelných Dnů otevřených dveří UJAK bylo zcela převedeno do
distanční, online formy.

§

Pravidelné porady vedoucích kateder byly rovněž převedeny do distanční (online) formy.

§

Pro online výuku byl uzpůsoben i celý informační systém vysoké školy a jako primární komunikační a výuková platforma byly určeny Microsoft Teams.

§

UJAK implementovala nově přijatou jednotnou univerzitní metodiku online podpory studia (Systém podpora online studia na UJAK).

§

Byly uspořádány odborné semináře k využívání technologií online podpory studia pro akademické pracovníky a proběhla opakovaná školení k implementaci výše zmíněné metodiky online
podpory studia.

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, členěné
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, konkrétně FH Vorarlberg a FH
Wien.
AV STUDIO UJAK v roce 2020 pokračovalo v součinnosti poskytování zázemí pro probíhající
výuku v akademickém roce a bylo v provozu i v období protipandemických opatření, která na vysokých školách umožňovala omezenou praktickou výuku. 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 knihovny a napomáhají
rozvoji informační gramotnosti.
Knihovní fond je zaměřen na společenské vědy a v roce 2020 obsahoval přes 53 000 svazků,
z toho téměř přes 33 000 závěrečných (kvalifikačních) vysokoškolských prací. Knihovní fond
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pokrývá všechny studijní programy a vědecko-výzkumné zaměření univerzity. Vedle tištěných informačních zdrojů mohou studenti i vyučující využívat také kvalitní specializované a multioborové elektronické informační zdroje.
Knihovní fond je průběžně doplňován o nejnovější odborné publikace. Letošní přírůstek knih
a časopisů činní 1055 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 evidenci
a hodnocení publikační činnosti. Nedílnou součástí bibliograficko-informačních služeb knihovny je
také zpracovávání rešeršních požadavků pro potřeby výuky a vědeckovýzkumných a publikačních
aktivit.
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 databáze
ProQuest, které obsahují množství cenných informací relevantních pro podporu a rozvoj studijní
i vědecké činnosti na univerzitě. Databáze ProQuest je nově k dispozici prostřednictvím uživatelsky
komfortního vzdáleného přístupu v rámci federace eduID.cz. Od roku 2012 je na UJAK zpřístupněn
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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 projektu
CzechElib (konsorcium vysokých škol a dalších akademických institucí umožňující cenově 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 nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu 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 seznamy
vybraných volně dostupných elektronických informačních zdrojů, přehledně sestavených 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%. Od té doby jeho oblíbenost stále roste.
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.
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 vědeckovýzkumných a publikačních aktivit.
Zveřejňování závěrečných vysokoškolských prací
Knihovna zveřejňuje rigorózní, disertační, diplomové a bakalářské práce, u kterých proběhla 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 knihovního
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 objednávku. 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 společností činných
v zavádění, rozvoji, řízení nebo používání informačních systémů.
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4. VYDAVATELSTVÍ UJAK
Vydavatelství Univerzity Jana Amose Komenského Praha realizuje publikování a šíření 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 činnosti;

§

poskytuje konzultační a poradenské služby v oblasti tvorby a vydávání odborných publikací;

§

garantuje agendu systému ISBN související s přidělováním mezinárodního číselného kódu;

§

pro studující zajišťuje aktuální dostupnost odborných publikací v univerzitní prodejně odborné
literatury.
Univerzitní prodejna odborné literatury zajišťuje především následující činnosti:

§

Prodej studijních a odborných publikací, objednávání publikací figurujících v povinné literatuře,
které vydala jiná vydavatelství, a z toho vyplývající komunikace se studenty i vyučujícími.

§

Komunikace s distributory, kteří nakupují publikace z vydavatelství UJAK, zajišťování komisního prodeje, vyřizování objednávek jednotlivých knihoven, knihkupectví, pedagogických institucí i studentů.

§

Přihlašování publikací Národní knihovně ČR; zasílání povinných výtisků publikací a časopisů
i v rámci konferencí a projektů; zasílání nabídkové povinnosti při vydávání nových publikací
daným knihovnám.

§

V době státnic a promocí prodej vstupenek a pamětních medailí a z toho vyplývající zajištění
informací pro absolventy.

§

Zajištění kompletní administrativy v rámci Oddělení kvalifikačních prací: kontrola a vybírání
kvalifikačních prací; připravování kvalifikačních prací pro vyučující ohledně vypracování posudků a zpětné zařazování; příprava kvalifikačních prací na státní závěrečné zkoušky.

Od roku 2015 (s pandemickou přestávkou v roce 2020) Univerzita Jana Amose Komenského
Praha vydává vlastní časopis Univerzitní listy. Vydávání vlastního univerzitního časopisu je součástí
novodobých akademických tradic a stává se atributem akademického prostředí moderní vysoké
školy. S vlastním univerzitním 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. Univerzitní listy jsou určeny
všem odborným i laickým zájemcům o české vysoké školství a jeho roli ve společnosti, všem přátelům a podporovatelům UJAK.
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V oblasti studijní a odborné literatury byla v roce 2020 pozornost zaměřena především na
studijní programy „Resocializační a penitenciární pedagogika“, a „Mezinárodní vztahy a diplomacie“ a „Speciální pedagogika“. Jako konkrétní příklad uvádíme několik publikací.
Na počátku roku 2020 vyšla odborná publikace 75 let od konce 2. světové války od jistot
bipolárního světa ke globálnímu chaosu. Tato publikace je výstupem interního výzkumného projektu Univerzity Jana Amose Komenského Praha s názvem „75 let od konce 2. světové války: Od
jistot bipolárního světa ke globálnímu chaosu“ realizovaného v roce 2020 pod č. IGSO 2/2020. Tento
projekt byl financován z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo univerzitě MŠMT.
Další významnou publikací Vydavatelství UJAK je kolektivní monografie Fenomény postmoderny, která zahrnuje v jednotlivých kapitolách relevantní problematiku nejvýznamnějších fenoménů
současnosti a jejich adekvátní prezentaci. Soustřeďuje se na rozdílné aspekty pojednávaných témat
a vedle zejména filozofického, psychologického, sociologického a pedagogického vhledu zachycuje
i motivy přístupu sociálně-právního a medicínského.
Ve sledovaném roce univerzita vydala ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství,
v.v.i. e-knihu Vysoké školy, studenti a data o studijní neúspěšnosti a přechodu do vysokoškolského
vzdělání, která byla zpracována v rámci projektu TAČR TL01000219 v Centru pro studium vysokého
školství, v.v.i.
Další novinkou v odborné literatuře na podporu studijního programu „Resocializační a penitenciární pedagogika“ byl sborník příspěvků Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství.
Vydavatelství Univerzity Komenského v následujícím období roku 2021 připravuje do tisku
další studijní a odborné publikace, které pokrývají jednotlivé studijní programy. Příkladem uvádíme
publikaci Jan Amos Komenský – stále aktuální a inspirativní, která je almanachem připravovaným
k vydání u příležitosti 350. výročí úmrtí tohoto významného učence.
V rámci výsledků výzkumu na Katedře mezinárodních vztahů a diplomacie se připravuje k vydání odborná monografie Od stability poválečného světa ke globálnímu chaosu současnosti. Obsahově monografie zahrnuje analýzu několika období: je to samotná 2. světová válka, její příčiny
a průběh, období fungování bipolarity, včetně identifikace klíčových faktorů relativní stability, a nakonec vývoj po jejím rozpadu v 90. letech, vyúsťující do chaosu přelomu tisíciletí. Analýza událostí
jednotlivých fází zahrnuje historickou, mezinárodně politickou, ekonomickou a teoreticko-metodologickou dimenzi.

VÝZNAMNÉ STUDIJNÍ A ODBORNÉ PUBLIKACE
VYDAVATELSTVÍ UNIVERZITY ZA OBDOBÍ 2014-2020/21
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

14

129.

Sociální politika

Petrášek

VD

2014

136

130.

Biomedicínská terminologie pro SP – výkladový 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 řízení

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

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

Základy moderního managementu

Častorál

ŘLZ, EHS,
PP

2016

216

Vybrané kapitoly z psychologie

Farková

ŘLZ, EHS,
PP, SP

2017

400

152.

Management rizik v současných podmínkách

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

SP, VD

2018

170

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

145.

150.
151.

158.

15

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

163.

Fenomény postmoderny

Jůzl, Kalábová

RPP, SP

2020

290

164.

Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte

Stárek a kol.

SP

2021

152

obor

rok

rozsah

BS

2014

154

VD, ANDR

2014

408

SP

2014

74

Kohout

PP, SMK

2014

276

VD, Andr.

2014

120

ODBORNÉ PUBLIKACE – PROJEKTOVÉ VÝSTUPY
p.č.

název

7.

Možnosti řešení bezpečnosti na úrovni
měst a obce

8.

Celoživotní učení pro všechny
– výzva 21. století
Speciálněpedagogická praxe
ve vysokoškolském studiu
Tiskové zákonodárství ČSR v legislativním
procesu a judikatuře nejvyššího soudu
v letech 1918−1938

9.
10.

autor
Kolektiv autorů
Veteška (ed.)
Klugerová, Němec

11.

Edukace seniorů v evropském kontextu

Salivarová, Veteška

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 systémů a nové avantgardní resocializační
směry

Jůzl a kol.

SP

2018

212

18.

75. let od konce 2. svět války

Prorok a kol.

MVD

2020

327

19.

Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství

Jůzl M. a kol.

RPP

2020

240

20.

Vysoké školy, studenti a data o studijní
neúspěšnosti a přechod do vysokoškolského vzdělávání

Šmídová (eds)

Projektový
výstup

2020

118

21.

Od stability poválečného světa ke globálnímu chaosu současnosti

Prorok a kol.

MVD

2021

296
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5. STUDIUM
Akreditované vysokoškolské studijní programy
UJAK využívá kreditní systém studia, který je prezentován ve studijních plánech jednotlivých
studijních oborů/programů 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 celkové studijní
zátěže.
Studijní plán respektuje normu ECTS požadující dosažení minimálně 120 kreditů v magisterském studijním programu a 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 Supplement) všem absolventům akreditovaných vysokoškolských studijních programů.
V roce 2020 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
Andragogika (nový studijní program)
Mezinárodní vztahy a diplomacie (nový studijní program)
Právo v podnikání (nový studijní program)
Resocializační a penitenciární pedagogika (nový studijní program)
Speciální pedagogika (nový studijní program)
Adult Education (nerealizováno)
Audiovizuální komunikace a tvorba
Bezpečnostní studia
Evropská hospodářskosprávní studia
European Economic and Public Administration Studies (nerealizováno)
Management cestovního ruchu (nerealizováno)
Manažerská studia – Řízení lidských zdrojů
Právo v podnikání
Scénická a mediální studia
Sociální a mediální komunikace
Speciální pedagogika – vychovatelství
Vzdělávání dospělých
Navazující magisterské:
Andragogika
Evropská hospodářskosprávní studia (nerealizováno)
Management cestovního ruchu (nerealizováno)
Sociální a mediální komunikace (nerealizováno)
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 vysokoškolských studijních programů, lze získat studijní kredity započitatelné ve vysokoškolském studiu na UJAK.
Z hlediska národní vysokoškolské legislativy byl ještě v roce 2020 součástí kurzů/programů celoživotního vzdělávání 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 má udělenou akreditaci instituce k uskutečňování vzdělávacích programů akreditovaných 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 22. 1. 2023 na základě rozhodnutí MŠMT
č.j.: MSMT-34360/2019-2-1150.

•

Studium pro asistenty pedagoga – platnost akreditace do 22. 1. 2023 na základě rozhodnutí
MŠMT s č.j.: MSMT-34360/2019-2-1150.

•

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. (V roce 2021 byla akreditace prodloužena do roku 2024.)

•

Arteterapie – umělecká kreativní terapie – platnost akreditace do 22. 1. 2023 na základě rozhodnutí MŠMT s č.j.: MSMT-34360/2019-2-1150.

Mezinárodní jazykové zkoušky telc
UJAK jako licenční partner společnosti telc GmbH, je oprávněn nabízet a organizovat jazykové
zkoušky telc. Zkoušky telc jsou součástí Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a též jsou zahrnuty v seznamu zkoušek určených 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).
V roce 2020 se univerzita zaměřovala především na provádění jazykových zkoušek na úrovni A1
- C1 u vybraných jazyků:

A1

angličtina
telc English A1

němčina
telc Deutsch A1

francouzština
telc Français A1

A2

telc English A2

telc Deutsch A2

telc Français A2

B1

telc English B1

telc Deutsch B1

telc Français B1

B2

telc English B2

telc Deutsch B2

telc Français B2
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Duální zkoušky z anglického jazyka:

B1-B2
B2-C1

angličtina
telc English B1-B2
telc English B2-C1 University

Kontinuálně od roku 2014 UJAK pořádá též Přípravné jazykové kurzy ke zkouškám telc pro veřejnost s možností vyzkoušet si modelový test z vybraného jazyka. Kandidát má jednak příležitost
ověřit si své stávající znalosti cizího jazyka a jednak si vyzkoušet adekvátní jazykovou úroveň v reálném čase. Tyto modelové testy svojí strukturou odpovídají zkouškovým testům, probíhají za stejných podmínek jako reálná zkouška, čímž zaručují, že se kandidát seznámí nejen s průběhem a formou, ale i s řádem vlastní zkoušky.
Do programů CŽV jsou na UJAK zařazeny jazykové kurzy:
§
§
§
§
§

Přípravné jazykové kurzy ke zkouškám telc (pro studenty UJAK) v rozsahu 20 hod./semestr.
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.
Firemní a individuální výuka

Firemní výuka má na UJAK dlouholetou tradici. Nabízíme skupinovou i individuální výuku.
Garantujeme kvalifikované české i zahraniční učitele. Výuka a její sled vždy odpovídají požadavkům
smluvních partnerů.
Před zahájením výuky provedeme rozřazovací test, tyto testy se často opakují i se zahájením
nového školního roku, aby byla zaručena co nejefektivnější výuka. Klienti jsou testováni i v průběhu
školního roku, tyto testy se pak následně odevzdávají. Stejně tak jsou vypracovávána hodnocení na
jednotlivé studenty, a to buď pololetní a závěrečná nebo pouze závěrečná a ty se odevzdávají opět dle
smluvních požadavků jednotlivým firmám.
Klientům nabízíme možnost přípravy na mezinárodní jazykové certifikáty. Klienti často využívají této naší nabídky ke složení mezinárodního jazykového certifikátu telc, který je možné získat
na UJAK.
Jazykovou výuku v rámci programů celoživotního vzdělávání poskytuje UJAK i na institucích
státní správy a dalších institucích, např. dlouhodobě zajišťuje tuto výuku v Kanceláři Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. UJAK v roce 2020 opětovně zvítězila ve výběrovém řízení na tuto prestižní zakázku.

Akademické obřady
Významným prvkem kvality a kultury akademického života na UJAK jsou akademické obřady
– slavnostní imatrikulace nových studentů a slavnostní promoce úspěšných absolventů, které se
tradičně konají v Betlémské kapli na Starém Městě pražském.
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6. TVŮRČÍ ČINNOST KATEDER A ÚSTAVŮ
Vybrané odborné aktivity jednotlivých kateder UJAK v roce 2020
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 %

MUŽÍK. J., LÖWENHÖFEROVÁ. R.,
Profesional
KRPÁLEK. P. Univerzitní vzdělávání v minulosti, Publishing
současnosti a budoucnosti.

978-808826045-5

100

BARTÁK, J., DEMJANENKO, M. Sociální andragogika. Andragogika v procesu socializace
člověka.

978-802473997-7
(print)

100

Grada

Počet stran

V grafickém zpracovávání, bude upřesněno.

Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce
Autor/Název článku

Časopis,
sborník

ISBN: Podíl %

LÖWENHÖFEROVÁ, R., MUŽÍK. J. Rezervy
Konkurence
konkurenční schopnosti školství v České republice
(vybrané problémy).

V
tisku

MUŽÍK. J. Edukační problémy v systému celoživotního vzdělávání a učení. Odborná studie v recenzním řízení.

Lifelong Learning

V rec. 100
řízení

SHÁNILOVÁ, Ivana a Milan DEMJANENKO.
New Technologies in Education of pedagogical
Staff in the Field of Elementary Art Education.

In E-learning:
Unlocking the
Gate to Education around the
Globe. Prague:
Center for
Higher Education Studies,
2019.

ISBN 100
9788086302
-85-0

WoS: 000588063400014

Počet stran

100

12

Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce
Všichni pracovníci z katedry vypracovali studijní opory pro vyučované studijní předměty v kombinovaném
studiu a zároveň se podíleli na zpracování sylabů k připravovaným reakreditacím bakalářského a magisterského studia.
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Konference pořádané katedrou v hodnoceném roce
Název

Místo konání

Technologické trendy ve vzdělávání
Online
dospělých. Webinář ve spolupráci
s Elektronickou platformou pro vzdělávání dospělých (EPALE).

Termín
konání

Počet
účast.

Druh
(nár., mezinár.,
seminář,
workshop…)

25. 11.
2020.

Cca 80

webinář

Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce
Řešitel/é

Název projektu

BENEŠ, Milan

Zvyšování kvality vzdělávací, 2017-2020 OP VVV
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK, reg. č. projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/000
2235

BESEDA, Jan

Zvyšování kvality vzdělávací, 2017-2020 OP VVV
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK, reg. č. projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/000
2235

DEMJANENKO, Milan

Zvyšování kvality vzdělávací, 2017-2020 OP VVV
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK, reg. č. projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/000
2235
Zvyšování kvality vzdělávací, 2017-2020 OP VVV
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK, reg. č. projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/000
2235

FIALA, Bohumír

SHÁNILOVÁ, Ivana

MUŽÍK, Jaroslav

Podaný/
udělený

Poskytovatel

Zvyšování kvality vzdělávací, 2017-2020 OP VVV
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK, reg. č. projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/000
2235
Zvyšování kvality vzdělávací, 2017-2020 OP VVV
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK, reg. č. projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/000
2235
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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
tisku Wiesbaden)

•

Особенности семантики глаголов движения с префиксом по- (po-) в славянских языках
(сопоставительный анализ) In: Enrique Gutiérrez Rubio, D. Kruk, I. Pálosi, T. Speed, Z.
Týrová, D. Vashchenko, A. Wysocka (eds.), Contributions to the 22th Annual Scientific
Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden 2020, s. 137-146, ISSN 23638605, ISBN 978-3-447-11405-9.

Účast na konferencích a seminářích, seznam příspěvků:
Název: XXIV. Roční vědecká konference Asociace slavistů POLYSLAV (XXIV Annual Scientific
Conference of the Association of Slavists POLYSLAV)
Příspěvek: К многозначности префикса по- (па-) / ро- (pů) при глаголах в славянских языках
Termín konání: 12.-13. září 2020
Místo konání: konference online
Organizační činnosti:
Členka organizačního výboru konference XXIV. Roční vědecká konference Asociace slavistů
POLYSLAV (XXIV Annual Scientific Conference of the Association of Slavists POLYSLAV)
Termín konání: 12.-13. září 2020
Místo konání: konference online
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 lingvistického
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
Ediční příprava, komentáře:
MACHOVEC, Martin: ediční poznámka & ediční příprava, in Popel, Richard: Ohledávání času
přítomného., ISBN: 978-80-7470-288-4, Akropolis, Praha 2020.
MACHOVEC, Martin: ediční poznámka & ediční příprava, in Egon Bondy: Severin, ISBN: 978-807470-282-2, Akropolis, Praha 2020.
MACHOVEC, Martin: ediční poznámka & ediční příprava, in Egon Bondy: Dlouhé ucho, ISBN:
978-80-7470-279-2, Akropolis, Praha 2020.
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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 semináře: Doing the Communicative Approach Online: Motivating students to speak
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 31/3/2020
Místo konání: Macmillan Education – online
Název semináře: Practice Makes Perfect. Or does it?
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 22/4/2020
Místo konání: Ventures Books – online
Název semináře: Feedback that empowers
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 6/5/2020
Místo konání: Macmillan Education – online
Název semináře: Attending to our students’ well-being
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 7/5/2020
Místo konání: Macmillan Education – online
Název semináře: Bonjour et bienvenue – approche contrastive
Účast: učitelé francouzského jazyka
Termín konání: 12/5/2020
Místo konání: DIDIER – online – certifikát o účasti nebylo možné z msteams stáhnout
Název semináře: Online lessons that are active and interactive
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 12/5/2020
Místo konání: Macmillan Education – online
Název semináře: Moving your school online
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 13/5/2020
Místo konání: Macmillan Education – online
24

Název konference: Cambridge at Home Experience – třídenní konference
– jednotlivé semináře – viz certifikáty v příloze CHE
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 13. – 15/5/2020
Místo konání: Cambridge University Press – online
Název semináře: Using Authentic Materials with Teens
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 18/5/2020
Místo konání: Ventures Books – online
Název semináře: Engaging teens? It’s not all about technology...
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 19/5/2020
Místo konání: Macmillan Education – online
Název semináře: Animer et évaluer une mission de fin d'unité avec L'Atelier
Účast: učitelé francouzského jazyka
Termín konání: 19/5/2020
Místo konání: DIDIER – online
Název semináře: Teaching Young Learners online Q&A
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 20/5/2020
Místo konání: Macmillan Education – online
Název semináře: Stay on High Note
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 27/5/2020
Místo konání: Ventures Books – online
Název semináře: Evaluation and Assessment when teaching online
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 27/5/2020
Místo konání: Macmillan Education – online
Název semináře: Préparer et animer un cours a distance ave cun manuel numérique – ex. PassePasse
Účast: učitelé francouzského jazyka
Termín konání: 28/5/2020
Místo konání: DIDIER – online – certifikát o účasti nebylo možné z msteams stáhnout
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Název semináře: Aborder l´apprentissage du lexique avec Edito
Účast: učitelé francouzského jazyka
Termín konání: 2/6/2020
Místo konání: DIDIER – online – certifikát o účasti nebylo možné z msteams stáhnout
Název semináře: Animer et évaluer une étude de cas de francais professionnel – ex.Edito B1
Účast: učitelé francouzského jazyka
Termín konání: 17/6/2020
Místo konání: DIDIER – online – certifikát o účasti nebylo možné z msteams stáhnout
Název semináře: Reading is not a waste of time
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 17/6/2020
Místo konání: Ventures Books – online
Název semináře: Stay on High Note2
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 24/6/2020
Místo konání: Ventures Books – online
Název semináře: ETS zkušební licence TFI, TOEIC, TOEFL
Účast: držitelé zkušebních licencí ETS francouzského a anglického jazyka
Termín konání: 18. červen 2020
Místo konání: BI Praha
Název konference: Podzimní sympozium SUF 2020
Účast: zástupci vyučujících francouzského jazyka
Termín konání: listopad 2020 – online kvůli COVIDu
Místo konání: online, SUF (Sdružení učitelů francouzštiny) za podpory Francouzského institutu a
Francouzské ambasády (MSMT-25082/2016-1-769)
Název semináře: Using Authentic Materials with Teens
Účast: učitelé anglického jazyka
Termín konání: 9/12/2020
Místo konání: Ventures Books – online
Organizace školení
Školení –zkušební licence telc FRANCAIS A1-A2; B1-B2 pro zaměstnance UJAK
Účast: zástupci UJAK
Místo konání: Praha
Termín konání: 12. březen 2020
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Povinná školení pro zachování licence zkušebního komisaře a trenéra
Název semináře: ETS zkušební licence TFI, TOEIC, TOEFL
Účast: držitelé zkušebních licencí ETS francouzského a anglického jazyka
Termín konání: 18. červen 2020
Místo konání: BI Praha
Název semináře: Povinné každoroční hodnocení zkušebních komisařů ENGLISH telc
Účast: zkušební komisaři telc
Místo konání: online
Termín konání: 30. prosinec 2020
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, časposech:
Les distributions des pronoms relatifs – une évolution cyclique? (12 stran) – v Aktech z níže uvedené konference. (v tisku)
Grantová činnost:
2015 – Účast grantovému projektu GAČR 1410673 S 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 – expertizy

Mgr. Kateřina Charvátová
Účast na konferencích a seminářích
Název konference: Metodika pro učitele cizích jazyků
Termín konání: 13. 10. 2020
Místo konání: Tandem Praha, (akreditace MŠMT
Nathaniel Patton BA.
- publikace krátkých sloupků a článků v anglickém jazyce v níže uvedených anglických časopisech
určených pro výuku anglického jazyka:
• „Gate“ Magazine for English-language students A2, A+ level. Vychází od září 2012.
Nakladatelství Bridge.
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•
•
•

„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.expats.cz).
Publikace článků v Elm – European Lifelong Learning Magazine (http://www.elmmagazine.eu/).
Publikace krátkých sloupků a článků v anglickém jazyce v následujících časopisech Prague.tv,
Arena, Czech Position, Bridge, Jacket 2, Cordite Review, The Prague Post.
Tvorba audionahrávek včetně doplňkových učebních materiálů (Business English).
Katedra ekonomických studií
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku
Podíl %

Počet
stran

HORČIČKA, V.: Československá pozemková re- in: Jan Štemberk, Aleš 978-80forma na statcích švýcarských občanů, 1918-1939 Skřivan (eds.), Cestami 7308hospodářských dějin,
390-8
Praha 2020, s. 137-159

100

13

HORČIČKA, V. --SUCHÁNEK, D.: Ústav světo- in: Karel Schelle, Jarových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy mír Tauchen (eds.), Encyklopedie českých
právních dějin, sv. XIX,
Plzeň/Ostrava 2020 s.
426
FIALA, Zdeněk, FRUMAROVÁ, Kateřina,
Wolters Kluwer
VETEŠNÍK, Pavel, ŠKUREK, Martin,
HORZINKOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Vladimír,
SOVOVÁ, Olga., SCHEU, Lenka. Správní řád.
Praktický komentář., 2020. ISBN 978-80-7598797-6. (§ 1, § 9–18, § 42 – 49, § 50 – 61 (ve spoluautorství s JUDr. Novotným), § 64 – 66, § 94 –
99 (ve spoluautorství s doc. Horzinkovou), § 131
– 133, § 140, § 176 -184.)
Jiří ŠÍP a kol., Venkovský cestovní ruch
Svecr
Brno, Společnost vědeckých expertů cestovního
ruchu (SVECR) 2020

978-807418334-8

50

1

978-807598797-6.

35%

884

978-802109593-9

3%

143

in: Jan Štemberk, Aleš 978-80Skřivan (eds.), Cestami 7308hospodářských dějin,
390-8
Praha 2020, s. 137-159

100

9

RÁKOSNÍK, Jakub: Sozialpolitik und das Ende
In: Staatssozialismen
978-3der sozialistischen Diktatur in der Tschechoslowa- im Vergleich: Staat525kei
spartei – Sozialpolitik – 37077-3

100

151 168

Autor/Název

RÁKOSNÍK, Jakub: Ambivalence pojmu modernita

Vydavatel
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ISBN

Opposition, ed. Uwe
Backes, Günther Heydemann, and Clemens
Vollnhals (Göttingen:
Vandenhoeck und
Ruprecht, 2019)
DOI:
https://doi.org/10.13109
/9783666370779.151
Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce
Autor/Název článku

Časopis,
sborník

ISBN:

Podíl
%

Počet
stran

HORČIČKA, V. --ŽUPANIČ, J.: Šlechtictví bez
monarchie? Nobilitační politika Karla I. na příkladu rodu Becků

Paginae historiae, No. 1,
Vol 28, 2020, s. 63-93

1211-9768

50

31

SOVOVÁ Olga a Zdeněk FIALA. New challanges for public administration at the age of the right
to the internet acces. In. 4th International Scientific Conference – EMAN 2020 – Economics and
Management: How to Cope With Disrupted Times, Online/Virtual, September 3, 2020,
CONFERENCE PROCEEDINGS published by:
Association of Economists and Managers of the
Balkans, Belgrade, Serbia; p. 201–208. ISBN 97886-80194-30-1, ISSN 2683-4510.
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2020.201

In. 4th International
Scientific Conference –
EMAN 2020 – Economics and Management:
How to Cope With
Disrupted Times,

978-8680194-30-1

50%

8

FIALA, Zdeněk. K ochraně subjektivních práv v
řízení ve věcech služebního poměru příslušníků
bezpečnostních sborů v kontextu čl. 6 Evropské
úmluvy o ochraně lidských práva a základních
svobod. In. Marczyová Klaudia, Medelský Jozef.
Význam Dohovoru o ochraně l´udských práv a základných slobod a jeho vplyv na dodržiavanie lúdských práv. Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2020. . 75-89. ISBN 978-80-8054-865-0

Marczyová Klaudia, Me- 978-80-8054- 100% 15
delský Jozef. Význam
865-0
Dohovoru o ochraně
l´udských práv a základných slobod a jeho vplyv
na dodržiavanie lúdských
práv.

FIALA, Zdeněk a Marek PAČMAG. Specifické
Bezpečnostní teorie a
aspekty předšetřování přestupků spáchaných
praxe
v prostředí Internetu. Bezpečnostní teorie a praxe,
2020, č. 2, s. 133-142. ISNN 1801-8211

50%

10

NOVÝ, J., BÍLKOVSKÁ, J. Basic Comparsion of Zborník vedeckých prác 978-80-225the System of Lifelong Learning and Further Edu- z 21. Medtinárodnej ve- 4786-4
deckej konferencie
cation in the Czech Republic and Denmark.
„Medzinárodné vztahy
2020: Aktuálne otázky
svetovej ekonomiky a
politiky.“ 3. - 4.12. 2020.
Bratislava: Ekonóm
2020, s. 523–537.

80%

15

PETRÁŠ, R. Aktuální problémy české právní
úpravy turismu v roce 2019

100% 11

Studia turistica ročník
11, č. 1, 2020

29

1801-8211

1804-252X

PETRÁŠ, R. – JOUZOVÁ, M. Aktuální problémy 15. mezinárodní konfemenšinových památek v ČR a rizika overtourismu rence Aktuální otázky
cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism,
Jihlava, Vysoká škola
polytechnická 2020

50 %

9

Účast pracovníků katedry na konferencích v hodnoceném roce
Autor/Název příspěvku

Konference (název, místo, termín)

NOVÝ, J., BÍLKOVSKÁ, J. Basic
21. Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vztahy
Comparsion of the System of Lifelong 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky.“ 3.- 4.12.
Learning and Further Education in the 2020. Bratislava
Czech Republic and Denmark.

Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce
Řešitel/é

Název projektu

Podaný/
udělený

HORČIČKA, Václav

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

Udělen
GAČR
2020-2022

30

Poskytovatel

Katedra mediálních studií
Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce
Autor/Název článku

Časopis,
sborník

ISBN:

Podíl %

Počet stran

MEZUÁNÍK, R. Mediální gramotnost seniorů
v ČR. In Médiá a text. Prešovská univerzita, 2020.
MEZULÁNÍK, R. Církev a média. In: Dialog Evropa XXI. Roč. 29, číslo 1-4. CMKA Olomouc.
2020.
MEZULÁNÍK, R.: Church and media – media education at theological faculties. In:MEGATRENDS
AND MEDIA: Digital Universe. Trnava 2020
ISBN 978-80-572-0015-4
MEZULÁNÍK, R.: Volby, senioři a sociální sítě.
In: Kam kráčas demokracia?. Košice 2020.
MEZULÁNÍK, R.: Theology of communication
and media. In: European Journal of Science and
Theology. December 2017 Vol. 13, No. 6. ISSN
1841 – 0464.

Web of Science
and Scopus

MEZULÁNÍK, R.: Angeletic in praktice. In: European Journal of Science and Theology. December
2018 Vol. 14, No. 4. ISSN 1841 – 0464.
MEZULÁNÍK, R.: The Digital God.
In:MEGATRENDS AND MEDIA
: Digital Universe. Trnava 2019
ISBN 978-80-572-0015-4
MEZULÁNÍK, R.: Média v demokratické společnosti. In: Kam kráčas demokracia?. Košice 2019.

BUČEK, Jaroslav/ Manipulácia ako súčasť politic- Občianska 978-80kých dialógov a moderátora
spoločnosť. 8152Kam kráčaš 655-8
demokracia. Košice:
Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika,
2018.

s. 199-223

ŠTROBLOVÁ, Soňa / Dokumentární tvorba je ne- Univerzitní
ustálá nejistota, krok do tmy (rozhovor s Viktorem listy 1/2018
Polesným)

str. 22-23

ŠTROBLOVÁ, Soňa /Pokud bude vývoj společUniverzitní
nosti pokračovat lineárně jako dosud lidstvo nepře- listy 2/2018
žije (doc. PhDr. Petr Sak, CSc.)

str. 24-25
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Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce
Popis výsledku (využijte platnou Metodiku hodnocení
výsledků na www.vyzkum.cz)

Autor/Název výsledku
KAZDA, Jaromír /25.11.2018 hodinový rozhlasový pořad Kvapilův Faust vysílaný v dokumentárním cyklu Repete na Vltavě
Václav Vydra starší, Josef Bek, Miroslav Macháček, Ivan Jandl
KAZDA, Jaromír /15. 4. 2018 odvysílána premiéru rozhlasového pořadu Za Olgou Scheinpflugovou (60 minut, ČR 3, Vltava, 16.00)
SVOBODA, Jiří/film Alois Rašín
VRABEC, N., M. ZACHAR, 2018/Press Agencies ́ News Service as a Tool to Support Media Literacy Development / Norbert Vrabec, Martin Zachar, 2018. In: Media Literacy and Academic Research.
BUČEK, Jaroslav/Marketingový a PR plán
(workshop s Irenou Zatloukalovou)

scénář a režie hraného televizního filmu
ISSN 2585-8726, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 43-53.

Výsledkem workshopu je spolupráce s vybranými studenty v domovské agentuře Ireny Zatloukalové, říjen
2018

BUČEK, Jaroslav/Příprava politiků na volby z po- Výsledkem workshopu byl návrh spolupráce s UJAK,
hledu PR. Jak se připravit na kampaň (workshop nabídka stáže v agentuře, prosinec 2018
s ředitelem společnosti Česká produkční Jaroslavem Novotným)
Účast pracovníků katedry na konferencích v hodnoceném roce
Autor/Název příspěvku

Konference (název, místo, termín)

MEZULÁNÍK, R.

Mezinárodní konference - KAM KRÁČAS EURÓPA KAM KRÁČAŠ
DEMOKRACIA, Košice, 22.- 23. listopad 2020
Mezinárodní konference Megatrendy a Média – UCM Trnava, duben 2020
Mezinárodní konference Médiá a text, Prešovská univerzita, prosinec 2020.

MEZULÁNÍK, R.
MEZULÁNÍK, R.

Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce
Řešitel/é

Název projektu

Podaný/
udělený

SVOBODOVÁ, Alena, Eduard ENTLER

Uplatitelnost absolventů UJAK Udělený
MŠMT
Praha na trhu práce
2017-2022 (OP VVV)
(součást projektu OP VVV
„Zvyšování kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK“)

32

Poskytovatel

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku
Autor/Název

Vydavatel

ISBN

Podíl %

Počet
stran

Krejčí, O./Komentáře a rozhovory. Díl 3.

Argument
OVIA z.s.,

978-80-9073655-9

100

220

Krejčí, O./Mezinárodní politika. 6. upravené vydání
Kroh, M./Některé aktuální aspekty teorie nadhodnoty

Ekopress

Xxx

100

(800)

VŠFS

978-80-7408201-6

7,5

6

Marková, J., Havlová, H. a kol./Ekonomická diplomacie nové doby

Professional
Publishing

978-80-8826044-8

30

261

Prorok Vladimír a kol. autorů/Od stability poválečného světa ke globálnímu chaosu součanosti

UJAK

978-80-7452202-4

100

296

Prorok, V./Právo a uměla inteligence

Aleš Čeněk

978-80-7380803-7

18

36

Prorok, V./Rossija v XXI. veke. Pod redakciej
L.E.ILIČEVOJ, V.S.KOMAROVSKOGO

Aspekt Press
2020

978-5-75671077-9

2,6

14

VŠFS

978-80-7408206-1

100

10

Aleš Čeněk

978-80-7380797-9

50

174180

PA ČR

978-80-7251498-4

100

137148

SAK, P./FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DYNAMIKU
SOCIÁLNÍCH JEVŮ, PRÁVNÍCH NOREM A
KRIMINALITY VE VZTAHUKE SPOLEČNOSTI
Víšek, Jiří a Kroupa, Petr/Moderní právní stát, stabilita práva a právní jistota.
Víšek, Jiří/Recentní postavení a role Organizace
Severoatlantické smlouvy

Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce
Autor/Název článku

Časopis,
sborník

ISBN

Podíl %

Počet
stran

DANICS, Š. NATO a jeho rozporuplná role při
zajišťování mezinárodní bezpečnosti. In:
PROROK, Vladimír a kol. 75. let od konce 2.
světové války. Od jistot bipolárního světa ke
globálnímu chaosu.

Sborník

978-80-7452150-8

100

145-178

Krejčí, O./Válka a teorie mezinárodní politiky
v 21. století.

Sborník

978-80-7452150-8

12,2

40

Kroh, M./Česká politická scéna na křižovatce

!Argument

ISSN 25-6934

100

5

Kroh, M./Den poté

!Argument

ISSN 25-6934

100

7

Kroh, M./Good byt Mr. Smith

!Argument

ISSN 25-6934

100

4

Kroh, M./Ke sporu o nedávnou historii

!Argument

ISSN 25-6934

100

3

Kroh, M./Pandemie pootevřela okno do ekonomiky budounocsti
Kroh, M./Zahnívání systému, politické panoptikum a zoufalí voliči

!Argument

ISSN 25-6934

100

3

!Argument

ISSN 25-6934

100

4
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Marková, J./Vliv konfliktů a válek na ekonomické vztahy

Sborník

978-80-7452150-8

7

19

Rouč, V./Problematika současné latinskoamerickéemigrace ve Španělsku

Sborník

978-80-7556072-8

100

6

Rouč, V./Druhá světová válka a její vliv na
nové geopolitické uspořádání světa

Sborník

978-80-7452150-8

100

15

ROUČ, V./The second world war and its influence on the new European geopolitical organization

Časopis

100

ROUČ, V., STRNAD, Š./Smart Factory as the
top of the development of the industrial revolution in Czech countries

Časopis

50

ROUČ, V., STRNAD, Š./Challenges of automation and robotization of Czech economy
in the context of covid-19 pandemic
Víšek, Jiří a Kroupa, Petr/Úmluva o ochraně
lidských práv a základních svobod v podmínkách České republiky – vybrané otázky
Víšek, Jiří/Realizace mírových operací mezinárodního společenství ve 21. století

Časopis

50

Víšek, Jiří/The Implementation of the International Community´s Peaceoperations in the
21st Centrury

Sborník

978-80-8054865-0

50

280-288

Sborník

978-80-7452150-8

100

179-205

Časopis

1801-8211

100
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Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce
Autor/Název výsledku

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

O. Krejčí: popularizační články a skici

cca 40 článků v internetovém časopise Argument (a na
slovenském portálu Slovo)

DANICS, Štefan. Odpovědný řešitel od 1. 1. 2019
DVÚ-MVČR č.2/3 „Radikalizace-symbolika
kriminálního tetování“ – projekt PAČR na období 2017-2023.
DANICS, Štefan – Opora pro předmět: Mezinárodní organizace a jejich bezpečnostní aspekty
+ Sylabus pro předmět: Mezinárodní organizace
a jejich bezpečnostní aspekty
DANICS, Štefan – Opora pro předmět: Globální
bezpečnost a bezpečnost Evropské unie + Sylabus pro předmět: Globální bezpečnost a bezpečnost Evropské unie
DANICS, Štefan – Sylabus pro předmět: Politický
radikalismus a extremismus

Víceletý vědecký úkol, ukončení 2023

V rámci akreditace zpracovaná studijní opora pro kombinované studium – studijní obor Mgr. 2020 v rozsahu 21
stran + sylabus v rozsahu 4 stran.
V rámci akreditace zpracovaná studijní opora pro kombinované studium – studijní obor Mgr. 2020 v rozsahu 20
stran + sylabus v rozsahu 4 stran.
V rámci akreditace zpracován sylabus pro kombinované
studium – studijní obor Mgr. 2020 v rozsahu 4 stran

Víšek, Jiří. Odpovědný řešitel od 1. 1. 2019 DVÚ- Víceletý vědecký úkol, ukončení 2023
MVČR č. ¾ „Analýza a očekávaný vývoj kompetencí Policie České republiky a policejně bezpečnostních subjektů ve vybraných oblastech“ – projekt PAČR na období 2017-2023.
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Víšek, Jiří. Řešitel od 1. 1. 2020 projekt NAKI II.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze/Právní, historické a společenskovědní
aspekty nových a tradičních menšin v České republice. Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR.

Ukončení projektu 31. 12. 2021

Konference pořádané katedrou v hodnoceném roce – veškeré akce byly vlivem pandemie COVID-19 zrušeny. Plánované akce budou konány za předpokladu příznivé epidemiologické situace.
Místo konání

Termín
konání

Počet
účast.

Druh (nár., mezinár.,
seminář, workshop)

Globalizace a terorismu

UJAK

Červen
2021

25

Kulatý stůl

Čína: ideje, ideály a realita

UJAK

Listopad
2021

25

Kulatý stůl

Název

Účast pracovníků katedry na konferencích v hodnoceném roce
Autor/Název příspěvku

Konference (název, místo, termín)

DANICS, Š./České zkušenosti s islám- BEFO 2020, Banská Bystrica: 12. - 13. února 2020
skou radikalizací
Prorok. V./Теория хаоса ,война и
детерминанты нестабильности в
современном мире»

Videokonference: Politika pamjati: 75 let on okončanija 2. Mirovoj
vojny/Политика памяти 75 дут окончания второй мировой
войны (совместно с Чехией и Германией)
RANEPA. Moskva 19. 5. 2020

Prorok, V./Украинский кризис и тео- Videokonference „Ukrajina problémy a budoucnost“ organizovaná
рия хаоса
časopisem Meždunarodnaja žizn' Moskva, RF, 10. 12. 2020
ROUČ, V./Problematika současné latinskoamerické emigrace ve Španělsku.

Udržitelný rozvoj – Evropa 2030 ambice, vize a realita, VŠERS
České Budějovice, březen 2020

ROUČ, V./Prezidentské volby v Bolívii a její vývoj v posledních 15 letech

Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
a politiky, Smolenice, Slovensko, prosinec 2020

ROUČ, V./Smart Factory as the top of EAI Mobility IoT 2020 - 7th EAI International Conference on Mobithe development of the industrial revo- lity, IoT and Smart Cities, Viana do Castelo, Portugal, 2.-4. prosince
lution in Czech countries
2020
Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce
Řešitel/é

Název projektu

Podaný/
udělený

Doc. Ing. Michael Kroh, CSc.
(spoluřešitel, hlavní řešitel za
UJAK)

Metodika implementace reforem zajišťujících finanční stabilitu systému penzijního a zdravotního pojištění

Podaný (s
VŠFS)

TAČR

Podaný

TAČR

JUDr. Aleš Zpěvák, PhD. (doc. Vytváření a sdílení finančních
rezerv pro případy těžko pojistiKroh člen řešitelského týmu)
telných rizik jako významný
prostředek udržení zaměstnanosti
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Poskytovatel

Prorok, V. a kol.

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

UJAK
2020

Rouč, V. - spoluřešitel

PROJEKT ZÁKLADNÉHO
Udělený
VÝSKUMU:
Univerzita Projekt podporovaný AgentúTRANSFORMÁCIA
J. A. Korou na podporu výskumu
PARADIGMY
menského a vývoja na základe Zmluvy
MANAŽMENTU
Bratislava
č. APVV-17-0656
ORGANIZÁCIÍ V
Fakulta
KONTEXTE PRIEMYSLU 4.0
managementu

MŠMT
(Institucionální podpora –
Interní grantová soutěž)

Katedra práva
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku
Autor/Název

Vydavatel

ISBN

Podíl %

Počet stran

ZPĚVÁK, A.; BRÁZDA, J. Vybrané aspekty veřejné správy.

Evropský
ústav práva
a soudního
inženýrství

Bude při- Zpěvák
děleno
(50%)
Brázda
(50%)

300 s

ISBN:

Podíl %

Počet stran

18994601

80%

12

18994601

100%

10

Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce
Autor/Název článku

Časopis,
sborník

ZPĚVÁK, A. a Milan DEMJANENKO. Recent is- STUDIA Z
sues in employee evaluation and its legal aspects ZAKRESU
viewed in the light of Czech law.
NAUK
PRAWNOU
STROJOW
YCH, TOM
X,
MISCELLA
NEA
ZPĚVÁK, A. Estate Administration in the Czech STUDIA Z
Republic after the Recodification of Private Law – ZAKRESU
definition of basic institutions.
NAUK
PRAWNOU
STROJOW
YCH, TOM
X,
MISCELLA
NEA

Publikace v recenzním řízení:
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ZPĚVÁK, A. a J. VÍŠEK. A short excursion into the issue of consular law with an emphasis on the national
legislation of the Czech Republic. Jagiellonian University in Kraków. Poland.
ZPĚVÁK, A. Evidence skutečných majitelů právnických osob dle české právní úpravy. Notitia Iudiciales Academie Collegii Aedilium in Bratislava. Slovensko. ISSN 2453-6954.
ZPĚVÁK, A.; KROH, M. Recentní reflexe evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských
fondů v kontextu legislativy České republiky. Praha. Recenzovaný společenskovědní časopis Scientia et Societas, 2021. ISSN 1801-7118.
ZPĚVÁK, A. Area of property management in the Czech republic after the recodification of private law. Kujawsko-Pomorska Szkola Wyźsa w Bydgoszczy, Polsko. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy. ISSN
1899-9573.

37

Katedra speciální pedagogiky
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku
Autor/Název

Vydavatel

ISBN

Podíl %

Počet
stran

KLUGEROVÁ, Jarmila a kolektiv autorů
Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces
dítěte

UJAK

978-807452-203-1

15%

100

978-807452-203-1

75 %

100

STÁREK, Lukáš a kolektiv autorů
UJAK
Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces
dítěte
JŮZL, M.; ŠKROBÁROVÁ, S; KALÁBOVÁ, H. Stráž pod Ralskem:
a kol. Dilemata žen a mužů v době postmoderní.
Akademie Vězeňské
služby ČR a Integrované vzdělávání pomáhajících profesí –
IVPP, s.r.o., 2020
GÁČ, D., JŮZL M. a kol.. Specifika výkonu zaBrno: Vězeňská
bezpečovací detence v České republice.
služba ČR, 2020
Spoluautor - Eva Čadová a kol.: Katalog podpůr- UP v Olomouci, 2020
ných opatření pro žáky s potřebou podpory ve
vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo
závažného onemocnění
Květoňová, L., Pelcová, N., Zicha Z. (ed.)./Lze
Karolinum
vychovávat k úctě a sebeúctě? Kolektivní monografie

978-80907836-5-2.
(Soc. ped.)

978-80907836-0-7
078-80-244- 10%
5711-6

14

978-807603-185-2

252celkem,
článek
str.
127135, +
Editorská činnost

ISBN/ISSN Podíl %

Počet
stran

KLUGEROVÁ, Jarmila. Zvyšování kvalifikace
Brno: Vězeňská
pracovníků vězeňské služby. In: GÁČ, Dušan,
služba, 2020
Miloslav JŮZL a kol. Specifika výkonu zabezpečovací detence v České republice., s. 34-37.

978-80100%
907836-0-7.

4

KLUGEROVÁ, Jarmila. Diversity in special edu- In: Kulturacation. Dostupné z: doi:10.14746/kse.2019.16.3
Społeczeństwo-Edukacja. 2020.

ISSN 2300- 100%
0422. Dostupné z:
doi:10.1474
6/kse.2019.1
6.3

10

Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce
Autor/Název článku

KLUGEROVÁ, Jarmila a STÁREK, Lukáš

Časopis,
sborník

Štúdie zo špeciálnej
ISSN 2585pedagogiky/Studies in 7363
Special Education
38

50 %

17

Vzdělávací aspekty v oblasti mimořádných událostí u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného
prostředí
KLUGEROVÁ, Jarmila a STÁREK, Lukáš
Education of First Grade Pupils in Protection Topics in the Czech Republic – Central Europ

World Journal of Edu- ISSN 1925cation
0754

50 %

15

KLUGEROVÁ, Jarmila a STÁREK, Lukáš
The Pupil and his/her Background with Regards
to Emergencies/Žiak a vplyv jeho prostredia v
kontexte mimoriadnych udalostí.

Kosice Security Revue/Košická bezpečnostná revue

ISSN 13386956

50 %

15

978-60568816-7-1

10 %

10

50 %

17

STÁREK, Lukáš sborník z mezinárodní konfeConference. Italyrence A Pupil from a Socio-economically DisaRome - sborník
dvantaged Environment as an Actor in the Educational Concept of Protection and Security

Štúdie zo špeciálnej
ISSN 2585STÁREK, Lukáš a KLUGEROVÁ, Jarmila
pedagogiky/Studies
in
7363
Vzdělávací aspekty v oblasti mimořádných udáSpecial
Education
lostí u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného
prostředí
STÁREK, Lukáš
A Czech Story about the Social and Legal Protection of Children

World Journal of So- ISSN 2375cial Science Research 9747

100 %

10

STÁREK, Lukáš
Ethical Aspects at Work of Personal Assistents

International Journal
of Arts Humanities
and Social Sciences
Studies

ISSN 25821601

100 %

12

STÁREK, Lukáš
Etický model rozhodování se jako profesní nástroj/Ethical Model for Decision Making as a Professional Tool

Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

ISSN 13362232

100 %

16

STÁREK, Lukáš
Chorvatská republika optikou sociální služby. In:
Revue pro sociální politiku a výzkum

Institut pro sociální
politiku a výzkum
[online]

ISSN 25708481

100 %

1

ISSN 2324805X

100 %

11

Journal of Education
STÁREK, Lukáš
Definition of Substitute Family Care and Issues of and Training Studies
the School Environment.
STÁREK, Lukáš a KLUGEROVÁ, Jarmila
Education of First Grade Pupils in Protection Topics in the Czech Republic – Central Europ

World Journal of Edu- ISSN 1925cation
0754

50 %

15

STÁREK, Lukáš a KLUGEROVÁ, Jarmila
The Pupil and his/her Background with Regards
to Emergencies/Žiak a vplyv jeho prostredia v
kontexte mimoriadnych udalostí.

Kosice Security Revue/Košická bezpečnostná revue

ISSN 13386956

50 %

15

VLČKOVÁ, Hana a STÁREK, Lukáš
Domácí péče o člověka s Alzheimerovou chorobou se zaměřením na pečující osobu. In: Revue
pro sociální politiku a výzkum

Institut pro sociální
politiku a výzkum
[online]

ISSN 25708481

50 %

1

39

STÁREK, Lukáš a TOMAŠTÍK, Michal
Význam hodnocení pro pracovníky v sociálních
službách pracujících v domovech se zvláštním režimem

Odborný časopis Sociální služby

ISSN 18037348

50 %

3

MATOUŠEK, Jindřich, Zdeněk KRŇOUL,
Michal CAMPR, Zbyněk ZAJÍC, Zdeněk
HANZLÍČEK, Martin GRŮBER a Marie
KOCUROVÁ. Speech and web-based technology
to enhance education for pupils with visual impairment. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s12193-020-00323-1

Journal on Multimo- ISSN 1783dal User Interfaces.
7677
2020, 14(2), 219-230.
DOI:
10.1007/s12193-02000323-1.

17%

12

50%

8

JŮZL, M., DOHNAL, P. K filozofickým výchoStráž pod Ralskem:
diskům suicidia. In: Sebevraždy a sebepoškozoAkademie VS ČR,
vání v penitenciárním prostředí. Ed. Lubomír Baj- 2019
cura, s. 107-115. . ISBN

978-82705868-6.

JŮZL, M. Sociální pedagogika a její role v postmoderní societě. In: Jůzl, M., Kalábová, H. (eds.)
a kol. Fenomény postmoderny, s. 73-116.. ISBN

978-8050%
7452-149-2.

43

JŮZL, M. Slavní polozapomenutí penitenciaristé Praha: UJAK Praha
rakousko-české školy. In: Jůzl M. a kol. Současné 2020
vzdělávací trendy v českém vězeňství, Mezinárodní vědecká konference, s. 41-54

978-807452-148-5

100%

14

JŮZL, Miloslav, KALÁBOVÁ Helena a
ŠROBÁROVÁ Soňa. K tradicím emancipace českých žen. In. Dilemata žen a mužů v době postmoderní. s. 24-31.

978-80907836-5-2

100% čl. 251/7
33% ed.

Josl, Jan - The mystery of art history: Patočka and Bohemica litteraria
Ingarden

ISSN 12132144
(print), ISS
N 23364394 (online)

100%

14

KOTVOVÁ, Miroslava, HÁDKOVÁ, Kateřina -.
Einfluss des visuellen Gedächtnisses und der Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten bei Schülerinnen und
Schülern mit Hörbehinderung. In: Sonderpädagogik und Bildungsforschung – Fremde
Schwestern?. s. 293-296. (50%)
KOTVOVÁ, Miroslava - HÁDKOVÁ, Kateřina
...et al. Zrakové vnímání jako významný determinant rozvoje komunikace u žáků se sluchovým postižením. In: PELCOVÁ, Naděžda KVĚTOŇOVÁ, Lea. Existence a koexistence ve
filozofické, speciálněpedagogické a psychologické reflexi. s. 467-474. ISBN. (50%)

1 vyd. [S.l.]: Julius
Klinghardt, 2020,

(v tisku)

50%

4

Inkluzivní škola. 1
vyd. Praha: 1, 2020,

378-807603-154-8

50%

8

DANĚK, Alois. Inkluzivní uchopení výuky smyčcových hudebních nástrojů v současném základním uměleckém školství.

Teorie a praxe hudební výchovy VI

978-807603-163-0

100%

17-22

Praha: UJAK Praha,
2020

Akademie vězeňské
služby Stráž pod Ralskem: IVPT, s.r.o.
Stráž pod Ralskem,
2020.
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DANĚK, Alois a MUŽÁKOVÁ, Monika,. Dětský
domov Klánovice v období 1948–1989 aneb čest
práci, soudružko vychovatelko!
DANĚK, Alois, 2020. Dětský domov Klánovice–
vybrané sociologické otázky.

Speciální pedagogika
2020

MMK 2020: meziná- 978-80100%
rodní Masarykova
87952-33-7.
konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.

704712

DANĚK, Alois. Romské děti v Dětském domově
Klánovice v letech 2010-2020

Edukácia. Košice

6

100%

V recenzním řízení

DANĚK, Alois. Speciálně pedagogické možnosti
hudební výchovy v edukaci znevýhodněných žáků

Cantus Choralis Slovaca 2020. Banská
Bystrica

6

100%

V recenzním řízení

DANĚK, Alois. Role emocionality při školním
hodnocení dětí z Dětského domova Klánovice

Emocionalita ve filo- 8
sofické a speciálněpedagogické reflexi. Inkluzivní škola. Praha

100%

V recenzním řízení

DANĚK, Alois. Vzdělávací proces v Dětském do- Speciální pedagogika. 7
mově Klánovice během jarního uzavření škol 2020 Praha

100%

V recenzním řízení

DANĚK, Alois. Specifika vzdělávacího procesu
v prostředí Dětského domova Klánovice

100%

V recenzním řízení

ISSN 12112720.

Inovativní přístupy k 8
edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava

ŠOTOLOVÁ, Eva. Legislativní změny v ústavní Praha: Univerzita
a ochranné výchově. In: JŮZL, Miloslav
Jana Amose Komena kol. Současné vzdělávací trendy v českém vězeň- ského Praha, 2020
ství: mezinárodní vědecká konference : Současné
vzdělávací trendy v českém vězeňství., s. 169-174.

50%

978-80100%
7452-148-5.

83-89

6

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.

Vedoucí poradny APC UJAK Praha
Členka oborové rady UJAK Praha
Zpracování studijních opor Bc. studijního programu
REPED – Speciální pedagogika a Bakalářský seminář

Mgr. STÁREK Lukáš, Ph.D., MBA

Získání certifikátu WHO (World Health Organization) –
Duševní zdraví, lidská práva a zotavení.
Recenzent odborného časopisu International Journal of
Social Science Studies od roku 2020.
Recenzent odborného časopisu International Educational
Research pro období listopad 2020 – listopad 2021.
Člen redakční rady odborného časopisu Science Journal
of Education.
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Zpracování studijních opor Bc. studijního programu
REPED – Sociální práce a Mgr. studijního programu
REPED – Vybrané otázky sociální politiky
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Člen vědecké rady UJAK Praha
Radní městské části Brno – Starý Lískovec
Zpracováno a upravováno 11 charakteristik studijních
předmětů a zpracováno 11 opor.
Celkem cca na 500 stran materiálů. Přepracovány a zpracovány opory z Bc. studijního programu REPED,
1 charakteristika a opora pro Andragogiku (Sociální
pedagogika).

doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.

Zpracování studijních opor Mgr. studijního programu
REPED – Sociální patologie se zaměřením na závislostní
chování a Metody a techniky společenskovědního výzkumu.

PhDr. Alois Daněk, Ph.D.

Zpracování studijních opor Bc. studijního programu
REPED – Speciální pedagogika osob s poruchami chování a Multikulturní výchova.
Úvod do psychologické teorie, studijní opora pro předmět Úvod do psychologické teorie.
Tvorba sylabů a opor k akreditaci: Resocializační pedagogika, Řízená praxe I – IV, Sociální prevence, Pestpenitenciálrní (kontinuální) péče,Dynamika sociální skupiny, Úvod do studia.
Základy sociální práce opora a sylabus, Speciální pedagogika osob s poruchami chování II.
Kapitoly z Etopedie.
Členka výboru Somatopedické společnosti – pořádání
odborných seminářů, konferencí, diagnostických dnů
v JÚŠ
Spolupráce s NPI: přednášková činnost pro program
"Studium pro asistenty pedagoga"
NPI – lektorská činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Strategie romské integrace na r. 2021–2030 dále Návrhy
Výboru pro oblast vzdělávání Romů k úpravě dotačního
programu "Podpora sociálně znevýhodněných romských
žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol"
-výzva pro rok 2021.
Členka redakční rady Social Pathology and Prevention.
Členka ediční komise Pedagogické fakulty UK.
Členka Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR pro oblast
vzdělávání Romů Rady vlády pro záležitost romské
menšiny a Pracovní skupiny pro sociální začleňování;
pravidelná zasedání.

PhDr. PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Moucha, CSc.

PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.

doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

Konference pořádané katedrou v hodnoceném roce
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Název

Místo konání

Termín
konání

Počet
účast.

Druh
(nár., mezinár.,
seminář,
workshop…)

Sexualita osob s mentálním postižením Praha

24. 3.
2021

odborný seminář

Problémy a otázky resocializace v sou- Praha
časné penitenciární praxi

19. 5.
2021

mezinárodní vědecká konference

Účast pracovníků katedry na konferencích v hodnoceném roce
Autor/Název příspěvku

Konference (název, místo, termín)

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.

Mezinárodní vědecká konference – Moderné technológie v páchaní
a odhaľovaní, dokumentovaní, dokazovaní a prevencii trestnej činnosti, Bratislava, Akadémia Policajného zboru, 19. 2. 2020

Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA

Economics, Business and Organization Research (EBOR) Conference Řím – Itálie – konference online; 20. – 22. 11. 2020, příspěvek - A Pupil from a Socio-economically Disadvantaged Environment as an Actor in the Educational Concept of Protection and
Security
Konference stáří spojuje; Praha; konference online; 19. – 20. 10.
2020 – bez příspěvku

DANĚK, Alois. Hudební nadání ze
speciálně pedagogické perspektivy

Janáčkiána 2020, 5. 11.-6. 11. 2020 Ostrava

DANĚK, Alois. Quo vadis, dětský do- VIII. Olomoucké speciálně-pedagogické dny 13.10.-14.10.2020 Olomouc
move?
Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce
Řešitel/é

Název projektu

PaedDr. Jarmila Klugerová,
Ph.D.

Výzkumná analýza strategie
řešení a realizace pedagogické
praxe na Katedře speciální pedagogiky
Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA Výzkumná analýza strategie
řešení a realizace pedagogické
praxe na Katedře speciální pedagogiky
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. Výzkumná analýza strategie
řešení a realizace pedagogické
praxe na Katedře speciální pedagogiky
PhDr. Zdeněk Moucha, CSc.
Výzkumná analýza strategie
řešení a realizace pedagogické
praxe na Katedře speciální pedagogiky
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Podaný/
udělený

Poskytovatel

V realizaci

UJAK

V realizaci

UJAK

V realizaci

UJAK

V realizaci

UJAK

Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA Zvyšování kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK
PaedDr. Jarmila Klugerová,
Zvyšování kvality vzdělávací,
Ph.D.
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK
PhDr. Zdeněk Moucha, CSc.
Zvyšování kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK
Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D.
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a
dětí s postižením – aplikace
nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory
Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D.
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a
dětí s postižením – aplikace
nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory
PhDr. Zdeněk Moucha, CSc.
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a
dětí s postižením – aplikace
nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory
PhDr. Zdeněk Moucha, CSc.
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a
dětí s postižením – aplikace
nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory
Katedra SPPG
Výzkumná analýza strategie
řešení a realizace pedagogické
praxe na Katedře speciální pedagogiky
Katedra SPPG
Projekt – Zvyšování kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na
UJAK v rámci OP VVV.
Katedra SPPG
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a
dětí s postižením
Katedra SPPG
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a
dětí s postižením
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udělený

MŠMT – OP VVV

udělený

MŠMT – OP VVV

udělený

MŠMT – OP VVV

v realizaci

Dotační fond MČ Praha 3

Podaný pro
rok 2021

Dotační fond MČ Praha 3

v realizaci

Dotační fond MČ Praha 3

Podaný pro
rok 2021

Dotační fond MČ Praha 3

V realizaci

UJAK

Realizace

OP VVV
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/
0002235

Realizace

MČ Praha 3

Podaný pro
rok 2021

MČ Praha 3

7. ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY
Rok 2020 byl posledním rokem realizace Dlouhodobého (strategického) záměru Univerzity Jana
Amose Komenského Praha na období 2016–2020 a současně rokem, kdy byl přijat nový Strategický
záměr UJAK na období 2021+.
Souhrnné vyhodnocení plnění Dlouhodobého (strategického) záměru Univerzity Jana Amose
Komenského Praha na období 2016–2020 uvádíme zde:
Strategický cíl UJAK 2016–2020
1. Zajistit kompatibilitu Systému komplexního hodnocení
a zajišťování kvality UJAK s požadavky legislativy
a akreditačního orgánu. S využitím moderních metod managementu kvality, zajišťovat jeho funkčnost a prostupnost
s navazujícími dokumenty ve vnitřním i v relevantním
vnějším prostředí.
2. Udržovat a průběžně inovovat strukturu předpisů týkajících se činnosti vysoké školy v souladu s danou legislativou.
3. Rozvíjet komplexní podporu systému hodnocení
a zajišťování kvality s využitím informačních technologií
(analýzy, systém dokumentů, sdílení apod.).
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, personální politiky apod.
5. Porovnávat výsledky vnitřního hodnocení vybraných klíčových témat s dostupnými výstupy vysokých škol na národní, ev. na mezinárodní úrovni, a reagovat na žádoucí
změny – uplatňování benchmarkingu. Podporovat otevřenost k hodnocení ze strany mezinárodních akreditačních
komisí a agentur (aktuálně např. FIBAA).
6. Zvýšit počet interních specialistů na akreditační agendu
a zajišťování kvality. Do přípravy akreditačních dokumentů zapojit širokou skupinu partnerů.
7. Plně využívat metodiky výsledků učení při přípravě, realizaci i hodnocení studijních programů.
8. Zabezpečit výuku kvalitními akademickými pracovníky
a rozšiřovat příležitosti k jejich rozvoji. Vytvořit a udržovat
kulturu, která podporuje kvalitu učení. Zvýšit počet akademických pracovníků s nejvyšší kvalifikací.

9. Udržovat vyváženou strukturu akademických pracovníků z pohledu interních a externích v žádoucích poměrech
ve vztahu ke studijnímu portfoliu. Udržovat procentuální
podíl akademických pracovníků v pracovním poměru na
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Dosažení strategického cíle
Splněno.

Splněno.

Splněno.

Splněno.

Splněno.

Splněno.

Splněno.
Částečně splněno: absolutní počet
akademických pracovníků s nejvyšší kvalifikací se nezvýšil, jejich
relativní počet vzhledem k uskutečňovaným studijním programům je
vyhovující.
Splněno.

plný pracovní úvazek v závislosti na požadavcích přijatých
akreditačních standardů.
10. Rozvíjet systém motivace a péče o akademické pracovníky.
11. Plně implementovat inovativní systém finančního a nefinančního ohodnocení akademických pracovníků.
12. Dotvořit síť „klinických pracovišť“ úzce spolupracujících se školou, především na úrovni zařízení sociální péče.

13. V závislosti na rozvoji legislativy vytvořit s účastí partnerů metodiku uznávání předchozího vzdělání získaného
v procesu formálního i neformálního vzdělávání a uplatňovat ji v souladu s požadavky praxe a platnou legislativou.
14. Rozvíjet a prohlubovat stávající systém poradenství
(studijní, profesní, kariérní, sociální).
15. Rozšířit prostory pro studenty k trávení volného času
mezi výukou včetně zvýšení kapacity míst s PC pro studenty v knihovně – rozšíření prostoru studovny.
16. Zvýšit investice do speciálního vybavení AV Centra.
17. Zvýšit počet zahraničních studentů v programu ERASMUS+ a zahraničních studentů plně studujících v akreditovaných studijních programech.
18. Zvýšit učitelskou mobilitu.

19. Dosáhnout akreditace a uskutečňování programu „joint
degree“ / „double degree“.
20. Zvýšit počet interních specialistů na zajišťování zahraniční spolupráce a rozvoj partnerství se zahraničními partnery.
21. Inovovat studijní programy/obory v návaznosti na požadavky praxe, na vývoj na trhu práce a rozšířit jejich portfolio v horizontálním směru (větší nabídka studijních programů/oborů) a ve vertikálním směru (posílit vyšší stupně
studia).
22. Rozšířit nabídku studijních programů/oborů v cizím jazyce, spolupracovat se zahraničními univerzitami a dále
rozvíjet vzájemnou prostupnost studia.
23. Podporovat spolupráci akademických pracovníků ve
vnitřním prostředí s cílem jejich aktivní účasti při tvorbě
nových studijních programů/oborů.
24. Využívat ve výuce informační technologie novými způsoby ke zkvalitnění a rozšíření dostupnosti obsahu studia.
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Splněno.
Splněno.
Splněno: síť se dále rozvíjí vzhledem k novým studijním programům, např. „Resocializační
a penitenciární pedagogika“.
Nesplněno: zájem o takovou metodiku a její potřebnost v podmínkách
UJAK se neprokázaly.
Splněno.
Nesplněno: vzhledem k výraznému
úbytku počtu studentů nevznikla taková potřeba.
Splněno.
Částečně splněno: počet přijíždějících studentů v programu Erasmus+
se zvýšil, počet studujících v akreditovaných programech nikoliv.
Nesplněno: vzhledem k redukci studijních programů, úbytku počtu studentů a přetrvávajícímu malému zájmu vyučujících zůstala mobilita na
předchozí úrovni.
Nesplněno: cíl přechází do
SZ2021+.
Splněno.

Částečně splněno: programy byly
inovovány, jejich nabídka však byla
redukována.

Částečně splněno: nabídka studijních oborů nebyla rozšířena.
Splněno.

Splněno: proces stále pokračuje,
především s ohledem na řešení krizových situací (pandemie).

25. Zvyšovat kvalitu studia a studijních výsledků, a zajišťovat tak vysokou míru uplatnitelnosti absolventů na trhu
práce.
26. Uplatnit vytvořený model společného studijního základu vybraných studijních oborů s využitím kombinované
formy studia a posílením distančních prvků v této formě.
27. Dosáhnout strategického partnerství na úrovni dohod
o vzájemné spolupráci (včetně prováděcích protokolů)
s významnými partnery ve veřejnoprávní a soukromé podnikatelské oblasti.
28. Současný klub absolventů transformovat na komplexní
systém spolupráce s absolventy a partnerskými institucemi
(zaměstnavatelé).
29. Rozvíjet doktorské studijní programy v návaznosti na
vědecko-výzkumnou činnost a spolupráci s partnerskými
zahraničními univerzitami a odbornou praxí.
30. Zvýšit počet akademických pracovníků (a pracovníků
podpory VaVaI) aktivních ve výzkumu a v podpoře výzkumu.
31. Zvýšit počet studujících v doktorských studijních programech.

Splněno.

Částečně splněno: model byl uplatněn pouze pilotně.
Splněno: proces dále pokračuje
a tvoří součást cílů SZ2021+.

Částečně splněno: pilotní model byl
vytvořen a testován v rámci střednědobého projektu OP VVV „Zvyšování kvality činností UJAK“.
Částečně splněno

Splněno.

Nesplněno: byl uskutečňován
pouze jeden doktorský studijní program.
32. Zvýšit podíl příjmů z VaVaI na celkových příjmech vy- Nesplněno: podíl se zvýšil pouze
soké školy vůči současnému stavu.
díky úbytku prostředků ze školného, absolutní příjem z VaVaI setrvává na stejné úrovni.
33. Dosáhnout strategického partnerství na úrovni dohod
Částečně splněno: byla uzavřena
o vzájemné spolupráci (včetně prováděcích protokolů)
partnerství, konkrétní výsledky spos významnými akademickými partnery v zahraničí. Spolu- lupráce však nebyly dostatečné.
práci prioritně zaměřit na společné uskutečňování výzkumných aktivit a ve vzdálenějším horizontu rozvíjet společná
studia.
34. Zvýšit roční investice do klasických i elektronických
Splněno.
informačních zdrojů.
35. Modernizovat ICT vybavení v pracovnách vyučujících, Splněno.
na katedrách a v učebnách. Zvýšení investic do ICT.
36. Propracovat vnitřní systém komunikace pro sdílení
Splněno.
informací.
37. Udržovat a dále rozvíjet školní informační systém, vyu- Splněno.
žívat program Theses včetně rozšířených aplikací.
38. Navýšit zdroje financování − zvyšování počtu studentů Splněno částečně: počet studentů
v akreditovaných studijních programech při zachování sou- se snižoval, výše školného zůstala
časné výše školného.
zachována.
39. Získávání nových zdrojů – rozvinout portfolio dalších
Částečně splněno: tradiční zdroje
služeb mimo akreditované studijní programy – udržení ak- byly udrženy, význam-né nové
reditace a rozvoj mezinárodního programu MBA, rozvoj
zdroje nebyly získány.
dalších kurzů CŽV, jazykové vzdělávání.
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40. Získávání nových zdrojů – zvýšit příjmy z projektů
(VaVaI, rozvojové projekty EU apod.).
41. Zlepšení využívání zdrojů – zefektivnit mzdovou politiku: odměňování ve vazbě na výkon, na další přínosy
z hlediska působení akademického i podpůrného pracovníka, využívání motivační složky mzdy apod.
42. Optimalizovat veškeré procesy. Efektivně využívat kapacitu budov. Průběžně modernizovat zařízení a informační technologie.

Částečně splněno: byly získány
nové projekty, avšak
absolutní příjmy se nezvýšily.
Splněno.

Splněno.

Nové strategické cíle UJAK pro období 2021+ udávají základní směry rozvoje vysoké školy.
Tyto cíle jsou jednak přímo vázány na prioritní cíle aktuálního Strategického záměru MŠMT pro
oblast vysokých škol a jednak představují vlastní, specifické priority rozvoje UJAK ve struktuře odpovídající hlavním oblastem činnosti UJAK. Strategie internacionalizace UJAK je vtělena do dalších (specifických) strategických cílů UJAK.
Strategické cíle UJAK na předpokládané období platnosti nového strategického záměru (10 let)
jsou dále operacionalizovány, tj. jsou uvedena plánovaná opatření vedoucí k jejich dosažení společně
s indikátory jejich naplnění. Operacionalizace strategických cílů není součástí této výroční zprávy,
ale je obsažena v plném znění nového Strategického záměru UJAK.
Strategické cíle UJAK 2021+ přímo vázané na prioritní cíle Strategického záměru MŠMT
pro oblast vysokých škol
Prioritní cíl MŠMT
Rozvíjet kompetence
přímo relevantní pro
život a praxi v 21. století

Strategický cíl UJAK
1. Rozvíjet profesně orientované studijní programy.
2. Rozvíjet interaktivní metody výuky.
3. Akreditovat studijní programy v cizích jazycích a zvýšit počet zahraničních studentů v těchto programech.

Zlepšit dostupnost
a relevanci flexibilních forem vzdělávání

Zvýšit efektivitu
a kvalitu doktorského
studia
Posilovat strategické
řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje na vysokých školách

4. Rozvíjet akreditované studijní programy poskytující vzdělání flexibilními formami včetně metod blended learning.
5. Umožnit studujícím lepší slaďování studia s rodinným a pracovním
životem.
6. Posilovat kvalitu, otevřenost a internacionalizaci doktorského studia.

7. Při stanovování výzkumných priorit a rozdělování prostředků v rámci
instituce více zohledňovat společenské potřeby na národní i globální
úrovni.
8. Důsledněji rozdělovat finanční prostředky (včetně odměňování pracovníků) na základě prospektivních priorit.
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Snížit administrativní
zatížení pracovníků
vysokých škol, aby se
mohli naplno věnovat
svému poslání

9. Zvyšovat efektivitu administrativních a jiných procesů pomocí sdílení
kapacit; zvyšovat odbornou úroveň a profesionalizaci podpůrných služeb.

Další (specifické) strategické cíle UJAK 2021+
Oblast činnosti
Vzdělávací činnost,
akreditace

Strategický cíl UJAK
10. Rozvíjet portfolio studijních programů s prioritním zaměřením na
oblasti vzdělávání: neučitelská pedagogika, politické vědy, právo, učitelství, mediální a komunikační studia. Sekundárně vytvářet podmínky pro
akreditaci a rozvoj studijních programů v oblastech: ekonomické obory,
bezpečnostní obory, sociální práce, umění, zdravotnické obory.
11. Portfolio studijních programů budovat sevřeněji, synergicky s ohledem na požadavky trhu práce a se zajištěním vzájemné plné prostupnosti
jednotlivých studijních programů se širší základnou bakalářských, užším
výběrem magisterských a malým počtem vrcholných doktorských studijních programů.
12. Zvýšit celkové počty studujících v akreditovaných studijních programech na úroveň cca 3000 studujících.

Tvůrčí činnost

13. Zajistit trvalé a prospektivní naplňování požadavků na kvantitu a
kvalitu výzkumu vyplývajících ze standardů pro akreditace a požadavků
na udržení postavení vysoké školy jako výzkumné organizace.

Třetí role

14. Posilovat strategická partnerství se subjekty z aplikační sféry, zvýšit
ekonomický přínos a přidanou vzdělávací hodnotu z těchto partnerství
a budovat pozitivní veřejné vnímání vysoké školy.
15. Systematičtěji rozvíjet systém kurzů celoživotního vzdělávání.

Internacionalizace

16. Uplatnit komplexní přístup k internacionalizaci jako průřezové aktivitě zahrnující veškeré činnosti vysoké školy.

Řízení

17. Pečlivě vyvažovat parametry: struktura (počet, forma, obsah) studijních programů, počet studentů, struktura (počet, kvalifikace, věk) akademických pracovníků a odborníků z praxe, infrastruktura vysoké školy.

Materiální, technické
a informační zabezpečení

18. Obnovovat a inovovat infrastrukturu na základě analýz: požadavků
studujících a pracovníků, trendů ve vysokoškolském vzdělávání, vývoje
základních parametrů vysoké školy (počet studentů, financování, nároky
na tvůrčí činnost), aktuálních
a budoucích hrozeb a rizik (např. pandemie).
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Financování

19. Trvale zajistit celkovou finanční stabilitu soukromé vysoké školy
a dostatečné zdroje pro další kvalitativní rozvoj vysoké školy.

Klíčovým strategickým směrem rozvoje UJAK je i nadále budování soukromé víceoborové, humanitně a společenskovědně orientované univerzity a trvalé posilování kvality všech jejích činností.
Tento záměr je vtělen do poslání (mise) UJAK, kterým je rozhojňovat, uchovávat a šířit vědění ve
prospěch společnosti, rozšiřovat možnosti přístupu k vysokoškolskému vzdělání, podporovat celoživotní učení, zachovávat a uplatňovat akademické hodnoty, napomáhat rozvoji na národní i regionální
úrovni, rozšiřovat a prohlubovat mezinárodní spolupráci ve studiu a vědě a přispívat k vytváření novodobé tradice českého soukromého vysokého školství.
V roce 2020 UJAK získala další nové akreditace tradičně uskutečňovaných studijních programů Andragogika (bakalářský) a Právo v podnikání (bakalářský).
V rámci výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti UJAK v roce 2020 řešila 1 pokračující projekt OP VVV a jako zapojená organizace spolupracovala na řešení 1 projektu NÚV, dále řešila 1
nový projekt GA ČR, 1 pokračující projekt VEGA (jako zahraniční partner), 1 projekt pro veřejnou
samosprávu (Městská část Praha 3), 6 projektů specifického výzkumu na vysokých školách v rámci
Studentské grantové soutěže UJAK a 3 projekty v rámci Interní grantové soutěže UJAK.
Detailnější vyhodnocení dalších rozvojových aktivit a výsledků vysoké školy v oblastech vedení instituce a její strategie, studia, rozvoje lidských zdrojů, tvůrčí činnosti, internacionalizace, 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 studentům. Stejně tak UJAK naplňuje
poslání instituce podporující vzdělávání ve všech životních etapách studentů, a tomu uzpůsobuje své
formy a metody.
Historicky specifickým rysem UJAK byl důraz na rozvoj studijních programů nyní zařazených
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). Ve vyšších stupních studia
byly v roce 2020 uskutečňovány pouze dobíhající studijní programy. Dalšími oblastmi vzdělávání,
v nichž má UJAK akreditovány studijní programy, jsou Mediální a komunikační studia, Ekonomické obory, Politické vědy, Právo, Umění, Vědy o umění a kultuře 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.
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 komplex profesionálního audio-vizuálního studia), tak studentům v kombinované formě (studijní opory, technologické prostředky, uzpůsobení času prezenční výuky apod.). UJAK dbá o zpřístupnění vysokoškolského studia i pro uchazeče a studenty se zdravotním postižením a také za tímto účelem provozuje Akademické poradenské centrum.
UJAK v roce 2020 procházela procesem postupné inovace tradičních studijních programů spojeným se získáváním nových akreditací těchto programů. Na činnosti vysoké školy v daném roce
měly výrazný vliv následující skutečnosti, resp. aktivity:
§

Probíhající (neuzavřené) vnější hodnocení UJAK Národním akreditačním úřadem pro vysoké
školství.

§

Probíhající (neuzavřené) hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol.

§

Podání žádosti o Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027 (úspěšně završeno získáním nové Erasmus Charter na počátku roku 2021).

§

Příprava, zpracování a přijetí nového Strategického záměru UJAK na období 2021+

§

Průběžné řešení mimořádné situace v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, včetně
zajištění přechodu na online výuku ve všech studijních programech.

§

Postup akreditačního procesu.

V nadcházejícím období bude UJAK pokračovat v obnově akreditací dalších stěžejních studijních programů ve vyšším (magisterském) stupni, bude uskutečňovat a inovovat již nově akreditovaná
studia a bude implementovat doporučení vzešlá z výše popsaných vnějších hodnocení.
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II. TEXTOVÁ PŘÍLOHA
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI
UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.
ZA ROK 2020
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE
Tato textová příloha tvoří povinnou součást výroční zprávy o činnosti a její struktura (kapitoly II.1 – II.12) 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

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)
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. (Vysoká škola ekonomická 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)
Změny ve složení Vědecké rady UJAK v roce 2020
Ing. Marcel Grün (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy) – úmrtí.
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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.
(úmrtí v roce 2020), PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D., PhDr. Marie Vacínová, CSc.
Externí členové: Mgr. Milan Chmura, Ph.D., prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., doc. PhDr. Josef
Malach, CSc., doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D., prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA.
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

Rada vysokých škol

Rektor UJAK,
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
– člen, bývalý místopředseda
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. Je 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 vzdělání,
podporovat celoživotní učení, zachovávat a uplatňovat akademické hodnoty, napomáhat rozvoji na
národní i regionální úrovni, rozšiřovat a prohlubovat mezinárodní spolupráci ve studiu 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 společenského
působení;

§

instituce spjatá nejen se šířením vědění, ale i jeho uchováním a rozhojňováním, tedy s vědeckým
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 uzpůsobuje
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
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 obnoveném
sektoru českého soukromého vysokého školství.
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akademické

spolupráce

Strategické cíle UJAK
Strategické cíle UJAK udávají směry rozvoje univerzity, které mohou přesahovat období aktuálního strategického záměru UJAK, avšak mohou být operacionalizovány v rámci Dlouhodobého (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
1: Zajišťování kvality

1

2

3

4

STRATEGICKÝ CÍL
UJAK
Zajistit kompatibilitu Systému komplexního hodnocení
a zajišťování kvality UJAK s požadavky legislativy a akreditačního orgánu. S využitím moderních metod managementu
kvality zajišťovat jeho funkčnost a prostupnost s navazujícími
dokumenty ve vnitřním i v relevantním vnějším prostředí.
Udržovat a průběžně inovovat strukturu předpisů týkajících se
činnosti vysoké školy v souladu s danou legislativou.
Rozvíjet komplexní podporu systému hodnocení a zajišťování
kvality s využitím informačních technologií (analýzy, systém
dokumentů, sdílení apod.).
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, personální politiky apod.

5

Porovnávat výsledky vnitřního hodnocení vybraných klíčových témat s dostupnými výstupy vysokých škol na národní,
ev. na mezinárodní úrovni, a reagovat na žádoucí změny –
uplatňování benchmarkingu. Podporovat otevřenost k hodnocení ze strany mezinárodních akreditačních komisí a agentur
(aktuálně např. FIBAA).

6

Zvýšit počet interních specialistů na akreditační agendu
a zajišťování kvality. Do přípravy akreditačních dokumentů
zapojit širokou skupinu partnerů.

7

Plně využívat metodiky výsledků učení při přípravě, realizaci
i hodnocení studijních programů.

8

Zabezpečit výuku kvalitními akademickými pracovníky
a rozšiřovat příležitosti k jejich rozvoji. Vytvořit a udržovat
kulturu, která podporuje kvalitu učení. Zvýšit počet akademických pracovníků s nejvyšší kvalifikací.

9

Udržovat vyváženou strukturu akademických pracovníků
z pohledu interních a externích v žádoucích poměrech ve
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vztahu ke studijnímu portfoliu. Udržovat procentuální podíl
akademických pracovníků v pracovním poměru na plný pracovní úvazek v závislosti na požadavcích přijatých akreditačních standardů.

2: Diverzita
a dostupnost

10

Rozvíjet systém motivace a péče o akademické pracovníky.

11
12

Plně implementovat inovativní systém finančního a nefinančního ohodnocení akademických pracovníků.
Dotvořit síť „klinických pracovišť“ úzce spolupracujících se
školou, především na úrovni zařízení sociální péče.

13

14
15

V závislosti na rozvoji legislativy vytvořit s účastí partnerů
metodiku uznávání předchozího vzdělání získaného v procesu
formálního i neformálního vzdělávání a uplatňovat ji v souladu s požadavky praxe a platnou legislativou.
Rozvíjet a prohlubovat stávající systém poradenství (studijní,
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

4: Relevance

16
17

Zvýšit počet zahraničních studentů v programu ERAS-MUS+
a zahraničních studentů plně studujících v akreditovaných studijních programech.

18

Zvýšit učitelskou mobilitu.

19

Dosáhnout akreditace a uskutečňování programu „joint degree“ / „double degree“.

20

Zvýšit počet interních specialistů na zajišťování zahraniční
spolupráce a rozvoj partnerství se zahraničními partnery.
Inovovat studijní programy/obory v návaznosti na požadavky
praxe, na vývoj na trhu práce a rozšířit jejich portfolio v horizontálním směru (větší nabídka studijních programů/oborů)
a ve vertikálním směru (posílit vyšší stupně studia).

21

22

Rozšířit nabídku studijních programů/oborů v cizím jazyce,
spolupracovat se zahraničními univerzitami a dále rozvíjet
vzájemnou prostupnost studia.

23

Podporovat spolupráci akademických pracovníků ve vnitřním
prostředí s cílem jejich aktivní účasti při tvorbě nových studijních programů/oborů.

24

Využívat ve výuce informační technologie novými způsoby ke
zkvalitnění a rozšíření dostupnosti obsahu studia.
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25
26

27

28
5: Kvalitní a relevantní
výzkum, vývoj, inovace

Dosáhnout strategického partnerství na úrovni dohod
o vzájemné spolupráci (včetně prováděcích protokolů) s významnými partnery ve veřejnoprávní a soukromé podnikatelské oblasti.
Současný klub absolventů transformovat na komplexní systém
spolupráce s absolventy a partnerskými institucemi (zaměstnavatelé).
Rozvíjet doktorské studijní programy v návaznosti na vědecko-výzkumnou činnost a spolupráci s partnerskými zahraničními univerzitami a odbornou praxí.

30

Zvýšit počet akademických pracovníků (a pracovníků podpory
VaVaI) aktivních ve výzkumu a v podpoře výzkumu.

31

Zvýšit počet studujících v doktorských studijních programech.

32

Zvýšit podíl příjmů z VaVaI na celkových příjmech vysoké
školy vůči současnému stavu.

34

7: Efektivní
financování

Uplatnit vytvořený model společného studijního základu vybraných studijních oborů s využitím kombinované formy studia a posílením distančních prvků v této formě.

29

33

6: Rozhodování
založené na datech

Zvyšovat kvalitu studia a studijních výsledků a zajišťovat tak
vysokou míru uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

35

Dosáhnout strategického partnerství na úrovni dohod
o vzájemné spolupráci (včetně prováděcích protokolů) s významnými akademickými partnery v zahraničí. Spolupráci prioritně zaměřit na společné uskutečňování výzkumných aktivit
a ve vzdálenějším horizontu rozvíjet společná studia.
Zvýšit roční investice do klasických i elektronických
informačních zdrojů.
Modernizovat ICT vybavení v pracovnách vyučujících,
na katedrách a v učebnách. Zvýšení investic do ICT.

36

Propracovat vnitřní systém komunikace pro sdílení informací.

37

Udržovat a dále rozvíjet školní informační systém, využívat
program Theses včetně rozšířených aplikací.
Navýšit zdroje financování – zvyšování počtu studentů v akreditovaných studijních programech při zachování současné
výše školného.

38

39

Získávání nových zdrojů – rozvinout portfolio dalších služeb
mimo akreditované studijní programy – udržení akreditace
a rozvoj mezinárodního programu MBA, rozvoj dalších kurzů
CŽV, jazykové vzdělávání.
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40

Získávání nových zdrojů – zvýšit příjmy z projektů (VaVaI,
rozvojové projekty EU apod.).

41

Zlepšení využívání zdrojů – zefektivnit mzdovou politiku: odměňování ve vazbě na výkon, na další přínosy z hlediska působení akademického i podpůrného pracovníka, využívání motivační složky mzdy apod.

42

Optimalizovat veškeré procesy. Efektivně využívat kapacitu
budov. Průběžně modernizovat zařízení a informační technologie.

Změny ve vnitřních předpisech UJAK v roce 2020
V roce 2020 nedošlo k žádným změnám vnitřních předpisů UJAK.
Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V roce 2020 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
Následuje seznam akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků učení
včetně dvou programů, které jsou akreditovány vedle českého jazyka i v jazyce cizím. Dva studijní
programy/obory budou touto metodikou popsány při následující akreditaci (v seznamu jsou označeny
proloženě). V roce 2020 přibyly nově akreditované bakalářské studijní programy „Andragogika“
a „Právo v podnikání“. Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků učení na UJAK v roce 2020 byl 14, oproti minulému roku přibyly 2 studijní programy.
Studijní program

Typ
programu

Andragogika

B

nedělený SP

Dramatická umění

B

Audiovizuální komunikace a tvorba

B

Bezpečnostní studia

B

Manažerská studia – Řízení lidských zdrojů

B

European Economic and Public
Administration Studies

B

Evropská hospodářskosprávní studia

B

Management cestovního ruchu

N

Evropská hospodářskosprávní studia

N

Management cestovního ruchu

B

Sociální a mediální komunikace

N

Sociální a mediální komunikace

B

nedělený SP

N

Andragogika

D

Andragogika

Právní specializace

B

Právo v podnikání

Právo v podnikání

B

nedělený SP

B

nedělený SP

Specializace v pedagogice

B

Vzdělávání dospělých

Specialization in Education

B

Adult Education

B

nedělený SP

B

Speciální pedagogika – vychovatelství

Ekonomika a management

Economic Policy and Administration

Hospodářská politika a správa

Mediální a komunikační studia
Mezinárodní vztahy a diplomacie
Pedagogika

Resocializační a penitenciární pedagogika

Speciální pedagogika
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Akreditovaný obor

Teorie a dějiny divadla,
filmu a masmédií

D

Speciální pedagogika

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 penitenciární
pedagogika“.

•

UJAK uskutečňuje a inovuje studium ve spolupráci s aplikační sférou, jakožto poskytovatelem
studentských praxí – typicky v programech „Speciální pedagogika“ nebo „Resocializační
a penitenciární pedagogika“, ale i v dalších profesně orientovaných studijních programech.
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. Dosud
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 a od roku
2020)

§

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

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Národním institutem pro další vzdělávání (dnes Národním pedagogickým institutem ČR, od r. 2018)
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§

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

§

Projektové partnerství a partnerství při rozvoji studijního programu mezi UJAK a Generálním
ředitelstvím Vězeňské služby ČR (od r. 2018)

§

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).

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Českomoravskou konfederací odborových svazů (od r.
2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a společností SJ Global Investments (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Asociací institucí vzdělávání dospělých, z.s. (od roku
2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. (od roku
2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a společností SEMIS, spol. s.r.o. (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Klubem personalistů Moravy a Slezska, z.s. (od roku
2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Sdružením profesního terciárního vzdělávání, z.s. (od
roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a organizací Správa uprchlických zařízení Ministerstva
vnitra (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Spolkem LIGHTHOUSE (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a neziskovou organizací Rubikon Centrum, z.ú. (od roku
2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Občanským sdružením Za branou, z.s. (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Společností Podané ruce o.p.s (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Zařízením pro děti – cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Vězeňskou službou ČR a s Generálním ředitelstvím
Vězeňské služby ČR (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Advokátní kanceláří doc. JUDr. Mgr. Jan Brázda,
Ph.D., LL.M. (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Advokátní kanceláří Mgr. Jiří Nejdl (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a společností Commenius Global Venture a.s. (od roku
2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a společností MAL Partners. s.r.o (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a společností Senevita s.r.o. (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a společností STOCK čistící služby, s.r.o. (od roku 2020),

§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a Zuska & Partners – Advokátní kanceláří (od roku
2020),
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§

Memorandum o spolupráci mezi UJAK a společností Strategic Consulting, s.r.o. (od roku 2020).

Většina memorand o spolupráci byla uzavřena pro účely výkonu odborných praxí na pracovištích
jmenovaných smluvních partnerů UJAK, jiná byla rozšířena také na oblast spolupráce při řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací formou vzájemného využívání odborných kapacit a informování
o projektových možnostech, či při tvorbě a uskutečňování programů celoživotního vzdělávání při
respektování dlouhodobých záměrů, cílů a úkolů obou smluvních stran.
Memoranda o spolupráci ve zmiňované rozšířené verzi spolupráce se týkají těchto institucí
a organizací: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Commenius Global Venture a.s., Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s., MAL Partners
s.r.o., Podané ruce, z.s., Senevita s.r.o., STOCK čistící služby, s.r.o., Strategic Consulting s.r.o., všech
výše uvedených advokátních kanceláří i některých dalších organizací.
Při uskutečňování studijních programů/oborů probíhá další spolupráce s praxí, a to zejména 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 č. 8/2017 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 jednotlivci,
ale i institucemi, které často zastupují. Odborníci z praxe a absolventi z UJAK jsou také často zváni
na workshopy, konference či webináře, 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 vedení kvalifikačních prací promítány do aktualizací studijních programů v jednotlivých předmětech. Spolupráce
s praxí se promítá i do tvůrčí činnosti vysoké školy.

Významná partnerství v rámci posilování třetí role vysoké školy v roce 2020
§

Trvající spolupráce s Vězeňskou službou ČR.

§

Spolupráce s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, zejména s Oddělením dalšího
vzdělávání (při výkonu praxí studentů oborů Andragogika, Vzdělávání dospělých a Evropská
hospodářskosprávní studia, pozvání hosta z MŠMT do výuky v rámci konkrétních předmětů
UJAK za oblast praktického uplatnění ve vzdělávání dospělých).

§

Spolupráce s Centrem pro studium vysokého školství – zejména při výkonu odborných praxí
studentů UJAK v oboru Andragogika a Vzdělávání dospělých, a to například při přípravě tuzemských i mezinárodních projektů včetně rešerše informací).

§

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. Heyrovského AV ČR a Ústavu chemie a biochemie Mendelovy
univerzity v Brně.

§

Partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR (aplikační garant podaného projektu
UJAK u TA ČR).

§

Partnerství se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (aplikační garant podaného projektu UJAK
u TA ČR).
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K trvalému monitoringu absolventů bude významně využit projekt v rámci OP VVV s názvem
„Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UJAK“, kde část 4.1 nese
název Uplatnitelnost absolventů UJAK na trhu práce.
Specifickými formami, které odrážejí nároky na mezinárodní akreditaci, je zajišťován kontakt
s absolventy programu Master of Business Administration. Absolventi jsou například členy MBA
Programme Advisory Board, kde mají vliv na kontrolu kvality uskutečňování programu 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 výsledky implementovány do řízení
a obsahu programu.
Zapojení aplikační sféry do tvorby a uskutečňování studijních programů UJAK vyhodnocuje
v rámci svého vnitřního systému hodnocení a zajišťování kvality. Mezi indikátory 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 externími
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 2020
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

Podíl %

MUŽÍK. J., LÖWENHÖFEROVÁ. R.,
Profesional
KRPÁLEK. P. Univerzitní vzdělávání v minulosti, Publishing
současnosti a budoucnosti.

978-808826045-5

100

BARTÁK, J., DEMJANENKO, M. Sociální andragogika. Andragogika v procesu socializace
člověka.

978-802473997-7
(print)

100

Grada

67

Počet stran

V grafickém zpracovávání, bude upřesněno.

Konference pořádané katedrou v hodnoceném roce
Název

Místo konání

Technologické trendy ve vzdělávání
Online
dospělých. Webinář ve spolupráci
s Elektronickou platformou pro vzdělávání dospělých (EPALE).

Termín
konání

Počet
účast.

Druh
(nár., mezinár.,
seminář,
workshop…)

25. 11.
2020.

Cca 80

webinář

Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce
Řešitel/é

Název projektu

Podaný/
udělený

Poskytovatel

BENEŠ, Milan
BESEDA, Jan
DEMJANENKO, Milan
FIALA, Bohumír
SHÁNILOVÁ, Ivana
MUŽÍK, Jaroslav

Zvyšování kvality vzdělávací, 2017-2022 MŠMT - OP VVV
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK, reg.
č. projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/000
2235

Katedra ekonomických studií
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku
Autor/Název

Vydavatel

HORČIČKA, V.: Československá pozemková re- in: Jan Štemberk, Aleš
forma na statcích švýcarských občanů, 1918-1939 Skřivan (eds.), Cestami
hospodářských dějin,
Praha 2020, s. 137-159
FIALA, Zdeněk, FRUMAROVÁ, Kateřina,
Wolters Kluwer
VETEŠNÍK, Pavel, ŠKUREK, Martin,
HORZINKOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Vladimír,
SOVOVÁ, Olga., SCHEU, Lenka. Správní řád.
Praktický komentář., 2020. ISBN 978-80-7598797-6. (§ 1, § 9–18, § 42 49, § 50–61 (ve spoluautorství s JUDr. Novotným), § 64–66, § 94–99 (ve
spoluautorství s doc. Horzinkovou), § 131–133, §
140, § 176–184.)
RÁKOSNÍK, Jakub: Sozialpolitik und das Ende
In: Staatssozialismen
der sozialistischen Diktatur in der Tschechoslowa- im Vergleich: Staatkei
spartei – Sozialpolitik –
Opposition, ed. Uwe
Backes, Günther Heydemann, and Clemens
Vollnhals (Göttingen:
Vandenhoeck und
Ruprecht, 2019)
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ISBN

Podíl %

Počet
stran

978-807308390-8

100

13

978-807598797-6.

35%

884

978-352537077-3

100

151 168

DOI:
https://doi.org/10.13109
/9783666370779.151

Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce
Řešitel/é

Název projektu

Podaný/
udělený

Poskytovatel

HORČIČKA, Václav

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

Udělen
GAČR
2020-2022

Katedra mediálních studií
Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce
Autor/Název článku

Časopis,
sborník

MEZULÁNÍK, R.: Theology of communication
and media. In: European Journal of Science and
Theology. December 2017 Vol. 13, No. 6. ISSN
1841 – 0464.

ISBN:

Podíl %

Počet stran

Web of Science
and Scopus

MEZULÁNÍK, R.: Angeletic in praktice. In: European Journal of Science and Theology. December
2018 Vol. 14, No. 4. ISSN 1841 – 0464.
Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce
Autor/Název výsledku

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

KAZDA, Jaromír /25.11.2018 hodinový rozhlasový pořad Kvapilův Faust vysílaný v dokumentárním cyklu Repete na Vltavě
Václav Vydra starší, Josef Bek, Miroslav Macháček, Ivan Jandl
SVOBODA, Jiří/film Alois Rašín

scénář a režie hraného televizního filmu

BUČEK, Jaroslav/Marketingový a PR plán
(workshop s Irenou Zatloukalovou)

Výsledkem workshopu je spolupráce s vybranými studenty v domovské agentuře Ireny Zatloukalové, říjen
2018

BUČEK, Jaroslav/Příprava politiků na volby z po- Výsledkem workshopu byl návrh spolupráce s UJAK,
hledu PR. Jak se připravit na kampaň (workshop nabídka stáže v agentuře, prosinec 2018
s ředitelem společnosti Česká produkční Jaroslavem Novotným)
Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce
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Řešitel/é

Název projektu

Podaný/
udělený

Poskytovatel

SVOBODOVÁ, Alena, Eduard ENTLER

Uplatitelnost absolventů UJAK Udělený
MŠMT
Praha na trhu práce
2017-2022 (OP VVV)
(součást projektu OP VVV
„Zvyšování kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na UJAK“)

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku
Autor/Název

Vydavatel

ISBN

Podíl %

Počet
stran

Krejčí, O./Komentáře a rozhovory. Díl 3.

Argument
OVIA z.s.,

978-80-9073655-9

100

220

Krejčí, O./Mezinárodní politika. 6. upravené vydání
Kroh, M./Některé aktuální aspekty teorie nadhodnoty

Ekopress

Xxx

100

(800)

VŠFS

978-80-7408201-6

7,5

6

Marková, J., Havlová, H. a kol./Ekonomická diplomacie nové doby

Professional
Publishing

978-80-8826044-8

30

261

Prorok Vladimír a kol. autorů/Od stability poválečného světa ke globálnímu chaosu současnosti

UJAK

978-80-7452202-4

100

296

Prorok, V./Právo a uměla inteligence

Aleš Čeněk

978-80-7380803-7

18

36

Víšek, Jiří a Kroupa, Petr/Moderní právní stát, stabilita práva a právní jistota.

Aleš Čeněk

978-80-7380797-9

50

174-180

Víšek, Jiří/Recentní postavení a role Organizace
Severoatlantické smlouvy

PA ČR

978-80-7251498-4

100

137-148

Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce
Autor/Název článku

Časopis,
sborník

ISBN

Podíl %

Počet stran

DANICS, Š. NATO a jeho rozporuplná role při
zajišťování mezinárodní bezpečnosti. In:
PROROK, Vladimír a kol. 75. let od konce 2.
světové války. Od jistot bipolárního světa ke
globálnímu chaosu.

Sborník

978-80-7452150-8

100

145-178

Krejčí, O./Válka a teorie mezinárodní politiky
v 21. století.

Sborník

978-80-7452150-8

12,2

40
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Jiné výsledky tvůrčí činnosti v hodnoceném roce
Autor/Název výsledku

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

O. Krejčí: popularizační články a skici

cca 40 článků v internetovém časopise Argument (a na
slovenském portálu Slovo)

DANICS, Štefan. Odpovědný řešitel od 1. 1. 2019
DVÚ-MVČR č.2/3 „Radikalizace-symbolika kriminálního tetování“ – projekt PAČR na období
2017-2023.
DANICS, Štefan – Opora pro předmět: Mezinárodní organizace a jejich bezpečnostní aspekty +
Sylabus pro předmět: Mezinárodní organizace a jejich bezpečnostní aspekty
DANICS, Štefan – Opora pro předmět: Globální
bezpečnost a bezpečnost Evropské unie + Sylabus
pro předmět: Globální bezpečnost a bezpečnost
Evropské unie
DANICS, Štefan – Sylabus pro předmět: Politický
radikalismus a extremismus

Víceletý vědecký úkol, ukončení 2023

V rámci akreditace zpracovaná studijní opora pro kombinované studium – studijní obor Mgr. 2020 v rozsahu
21 stran + sylabus v rozsahu 4 stran.
V rámci akreditace zpracovaná studijní opora pro kombinované studium – studijní obor Mgr. 2020 v rozsahu
20 stran + sylabus v rozsahu 4 stran.
V rámci akreditace zpracován sylabus pro kombinované
studium – studijní obor Mgr. 2020 v rozsahu 4 stran

Víšek, Jiří. Odpovědný řešitel od 1. 1. 2019 DVÚ- Víceletý vědecký úkol, ukončení 2023
MVČR č. ¾ „Analýza a očekávaný vývoj kompetencí Policie České republiky a policejně bezpečnostních subjektů ve vybraných oblastech“ – projekt PAČR na období 2017-2023.
Víšek, Jiří. Řešitel od 1. 1. 2020 projekt NAKI II.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze/Právní, historické a společenskovědní
aspekty nových a tradičních menšin v České republice. Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR.

Ukončení projektu 31. 12. 2021

Konference pořádané katedrou v hodnoceném roce – veškeré akce byly vlivem pandemie COVID-19 zrušeny. Plánované akce budou konány za předpokladu příznivé epidemiologické situace.
Místo konání

Termín
konání

Počet
účast.

Druh (nár., mezinár.,
seminář, workshop)

Globalizace a terorismu

UJAK

Červen
2021

25

Kulatý stůl

Čína: ideje, ideály a realita

UJAK

Listopad
2021

25

Kulatý stůl

Název

Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce
Řešitel/é

Název projektu

Podaný/
udělený

Prorok, V. a kol.

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

UJAK
2020

Rouč, V. - spoluřešitel

PROJEKT ZÁKLADNÉHO
VÝSKUMU:
TRANSFORMÁCIA

Udělený
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Poskytovatel
MŠMT
(Institucionální podpora – Interní grantová soutěž)
Projekt podporovaný Agentúrou na podporu výskumu

PARADIGMY
Univerzita
MANAŽMENTU
J. A. KoORGANIZÁCIÍ V
menského
KONTEXTE PRIEMYSLU 4.0 Bratislava
Fakulta
managementu

a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-17-0656

Katedra práva
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku
Autor/Název

Vydavatel

ISBN

Podíl %

Počet stran

ZPĚVÁK, A.; BRÁZDA, J. Vybrané aspekty veřejné správy.

Evropský
ústav práva
a soudního
inženýrství

Bude při- Zpěvák (50%) 300 s
děleno
Brázda (50%)

Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce
Autor/Název článku

Časopis,
sborník

ZPĚVÁK, A. a Milan DEMJANENKO. Recent is- STUDIA Z
sues in employee evaluation and its legal aspects ZAKRESU
viewed in the light of Czech law.
NAUK
PRAWNOU
STROJOW
YCH, TOM
X,
MISCELLA
NEA
ZPĚVÁK, A. Estate Administration in the Czech STUDIA Z
Republic after the Recodification of Private Law – ZAKRESU
definition of basic institutions.
NAUK
PRAWNOU
STROJOW
YCH, TOM
X,
MISCELLA
NEA
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ISBN:

Podíl %

Počet stran

18994601

80%

12

18994601

100%

10

Katedra speciální pedagogiky
Monografie, skripta vydané v hodnoceném roce nebo předané do tisku
Autor/Název

Vydavatel

ISBN

Podíl %

Počet
stran

KLUGEROVÁ, Jarmila a kolektiv autorů
Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte

UJAK

978-807452-203-1

15%

100

STÁREK, Lukáš a kolektiv autorů
Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte

UJAK

978-807452-203-1

75 %

100

Články v časopisech a sbornících vydané v hodnoceném roce
ISBN/ISSN Podíl %

Počet
stran

Autor/Název článku

Časopis,
sborník

KLUGEROVÁ, Jarmila a STÁREK, Lukáš
Education of First Grade Pupils in Protection Topics in the Czech Republic – Central Europ

World Journal of Edu- ISSN 1925cation
0754

50 %

15

KLUGEROVÁ, Jarmila a STÁREK, Lukáš
The Pupil and his/her Background with Regards
to Emergencies/Žiak a vplyv jeho prostredia v
kontexte mimoriadnych udalostí.

Kosice Security Revue/Košická bezpečnostná revue

50 %

15

STÁREK, Lukáš
A Czech Story about the Social and Legal Protection of Children

World Journal of So- ISSN 2375cial Science Research 9747

100 %

10

STÁREK, Lukáš
Ethical Aspects at Work of Personal Assistents

International Journal
of Arts Humanities
and Social Sciences
Studies

ISSN 25821601

100 %

12

Journal of Education
STÁREK, Lukáš
Definition of Substitute Family Care and Issues of and Training Studies
the School Environment.

ISSN 2324805X

100 %

11

ISSN 13386956

STÁREK, Lukáš a KLUGEROVÁ, Jarmila
Education of First Grade Pupils in Protection Topics in the Czech Republic – Central Europ

World Journal of Edu- ISSN 1925cation
0754

50 %

15

STÁREK, Lukáš a KLUGEROVÁ, Jarmila
The Pupil and his/her Background with Regards
to Emergencies/Žiak a vplyv jeho prostredia v
kontexte mimoriadnych udalostí.

Kosice Security Revue/Košická bezpečnostná revue

ISSN 13386956

50 %

15

JŮZL, M. Sociální pedagogika a její role v postmoderní societě. In: Jůzl, M., Kalábová, H. (eds.)
a kol. Fenomény postmoderny, s. 73-116.. ISBN

Praha: UJAK Praha,
2020

978-8050%
7452-149-2.

43

978-807452-148-5

14

JŮZL, M. Slavní polozapomenutí penitenciaristé Praha: UJAK Praha
rakousko-české školy. In: Jůzl M. a kol. Současné 2020
vzdělávací trendy v českém vězeňství, Mezinárodní vědecká konference, s. 41-54
73

100%

JŮZL, Miloslav, KALÁBOVÁ Helena a
ŠROBÁROVÁ Soňa. K tradicím emancipace českých žen. In. Dilemata žen a mužů v době postmoderní. s. 24-31.

Akademie vězeňské
služby Stráž pod Ralskem: IVPT, s.r.o.
Stráž pod Ralskem,
2020.

978-80907836-5-2

100% čl. 251/7
33% ed.

100%

14

100%

17-22

50%

83-89

100%

V recenzním řízení

DANĚK, Alois. Inkluzivní uchopení výuky smyčcových hudebních nástrojů v současném základním uměleckém školství.
DANĚK, Alois a MUŽÁKOVÁ, Monika,. Dětský
domov Klánovice v období 1948–1989 aneb čest
práci, soudružko vychovatelko!
DANĚK, Alois. Vzdělávací proces v Dětském domově Klánovice během jarního uzavření škol 2020

Teorie a praxe hudební výchovy VI

ISSN 12132144
(print), ISS
N 23364394 (online)
978-807603-163-0

Speciální pedagogika
2020

ISSN 12112720.

ŠOTOLOVÁ, Eva. Legislativní změny v ústavní
a ochranné výchově. In: JŮZL, Miloslav a
kol. Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství: mezinárodní vědecká konference: Současné
vzdělávací trendy v českém vězeňství., s. 169-174.

Praha: Univerzita
Jana Amose Komenského Praha, 2020

Josl, Jan - The mystery of art history: Patočka and Bohemica litteraria
Ingarden

Speciální pedagogika. 7
Praha

978-80100%
7452-148-5.

6

Konference pořádané katedrou v hodnoceném roce
Název

Místo konání

Termín
konání

Počet
účast.

Druh
(nár., mezinár.,
seminář,
workshop…)

Sexualita osob s mentálním postižením Praha

24. 3.
2021

odborný seminář

Problémy a otázky resocializace v sou- Praha
časné penitenciární praxi

19. 5.
2021

mezinárodní vědecká konference

Výzkumné granty a další projekty v hodnoceném roce
Řešitel/é

Název projektu

Katedra SPPG

Výzkumná analýza strategie
V realizaci
řešení a realizace pedagogické
praxe na Katedře speciální pedagogiky
Projekt – Zvyšování kvality Realizace
vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na
UJAK v rámci OP VVV.
Dobrovolnická činnost stuRealizace
dentů ve prospěch seniorů
a dětí s postižením

Katedra SPPG

Katedra SPPG

Podaný/
udělený
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Poskytovatel
UJAK

OP VVV
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/
0002235
MČ Praha 3

Katedra cizích jazyků
Výuka českého jazyka
Pro studenty programu Erasmus se otevírá každý semestr výuka českého jazyka pro začátečníky,
v případě zájmu i pro mírně pokročilé.
Výuka anglického jazyka
Každoročně je pro studenty programu Erasmus zahajována výuka anglického jazyka, úroveň se
přizpůsobuje požadavku studentů, nejčastěji úroveň B1 nebo B2. V rámci výuky anglického jazyka
nabízíme od zimního semestru 2018/2019 zahraničním studentům seminář zaměřený na tvůrčí psaní
– Academic English Writing Course. Výuka je vedena převážně rodilými mluvčími.
Tutoriály
Katedra cizích jazyků UJAK nabízí zahraničním studentům programu Erasmus dva typy seminářů „The European Union and Central Europe” a “Media in the Digital Age“. Probíhají od zimního
semestru 2013/14 pod vedením BA. Ryana Scotta formou tutoriálů.
Mezinárodní jazykové zkoušky telc
UJAK jako licenční partner společnosti telc GmbH, je oprávněna nabízet a organizovat jazykové
zkoušky telc. Zkoušky telc jsou součástí Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a též jsou zahrnuty v seznamu zkoušek určených
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).
V roce 2020 se univerzita zaměřovala především na provádění jazykových zkoušek na úrovni A1
- C1 u vybraných jazyků:

A1

angličtina
telc English A1

němčina
telc Deutsch A1

francouzština
telc Français A1

A2

telc English A2

telc Deutsch A2

telc Français A2

B1

telc English B1

telc Deutsch B1

telc Français B1

B2

telc English B2

telc Deutsch B2

telc Français B2

Duální zkoušky z anglického jazyka

B1-B2
B2-C1

angličtina
telc English B1-B2
telc English B2-C1 University

Kontinuálně od roku 2014 UJAK pořádá též Přípravné jazykové kurzy ke zkouškám telc pro
veřejnost s možností vyzkoušet si modelový test z vybraného jazyka. Kandidát má jednak příležitost ověřit si své stávající znalosti cizího jazyka a jednak si vyzkoušet adekvátní jazykovou úroveň
v reálném čase. Tyto modelové testy svojí strukturou odpovídají zkouškovým testům, probíhají za
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stejných podmínek jako reálná zkouška, čímž zaručují, že se kandidát seznámí nejen s průběhem
a formou, ale i s řádem vlastní zkoušky.
Do programů CŽV jsou na UJAK zařazeny jazykové kurzy
§

Přípravné jazykové kurzy ke zkouškám telc (pro studenty UJAK) v rozsahu 20 hod./semestr.

§

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.

Firemní a individuální výuka
Firemní výuka má na UJAK dlouholetou tradici. Nabízíme skupinovou i individuální výuku.
Garantujeme kvalifikované české i zahraniční učitele. Výuka a její sled vždy odpovídají požadavkům
smluvních partnerů.
Před zahájením výuky provedeme rozřazovací test, tyto testy se často opakují i se zahájením
nového školního roku, aby byla zaručena co nejefektivnější výuka. Klienti jsou testováni i v průběhu
školního roku, tyto testy se pak následně odevzdávají. Stejně tak jsou vypracovávána na jednotlivé
studenty hodnocení, a to buď pololetní a závěrečná nebo pouze závěrečná a ty se odevzdávají opět
dle smluvních požadavků jednotlivým firmám.
Klientům nabízíme možnost přípravy na mezinárodní jazykové certifikáty. Klienti často využívají této naší nabídky ke složení mezinárodního jazykového certifikátu telc, který je možné získat
na UJAK.
Jazykovou výuku v rámci programů celoživotního vzdělávání poskytuje UJAK i na institucích
státní správy a dalších institucích, např. dlouhodobě zajišťuje tuto výuku v Kanceláři Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. UJAK v roce 2020 opětovně zvítězila ve výběrovém řízení na tuto prestižní zakázku.
Celoživotní vzdělávání na UJAK
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 vysokoškolských studijních programů, lze získat studijní kredity započitatelné ve vysokoškolském studiu na UJAK.
Z hlediska národní vysokoškolské legislativy byl ještě v roce 2020 součástí kurzů/programů celoživotního vzdělávání 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 má udělenou akreditaci instituce k uskutečňování vzdělávacích programů akreditovaných 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:
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•

Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku – platnost akreditace do 22. 1. 2023 na základě rozhodnutí MŠMT
č.j.: MSMT-34360/2019-2-1150.

•

Studium pro asistenty pedagoga – platnost akreditace do 22. 1. 2023 na základě rozhodnutí
MŠMT s č.j.: MSMT-34360/2019-2-1150.

•

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. (V roce 2021 byla akreditace prodloužena do roku 2024.)

•

Arteterapie – umělecká kreativní terapie – platnost akreditace do 22. 1. 2023 na základě rozhodnutí MŠMT s č.j.: MSMT-34360/2019-2-1150.

Rovněž jsou v rámci CŽV uskutečňovány vyrovnávací kurzy k navazujícímu magisterskému
studiu a rozdílové kurzy ke studiu pro absolventy vyšších odborných škol a kurzy na vyžádání z oblasti praxe.
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3. STUDENTI
Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti
V roce 2020 dosáhla celková studijní neúspěšnost 15,11 %. Počínaje výroční zprávou
o činnosti UJAK za rok 2016 je také ve výroční zprávě uváděna studijní neúspěšnost v prvních ročnících, která za rok 2020 činila 15,83 %.
Již několik let jsou studijním oddělením pro účely vnitřního hodnocení podrobně monitorovány
důvody ukončení studia. Se studenty, kterým hrozí ukončení studia, anebo záměr studium 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 předcházet poskytováním co nejpodrobnějších informací k průběhu a cílům studia i k obsahu vybraného oboru
a časové náročnosti studia. Mnoho uchazečů o studium přichází do školy nerozhodnuto, anebo bez
hlubší znalosti problematiky vysokého školství a poradenství týkající se volby oboru je významnou
součástí činnosti studijního oddělení. Pro základní orientaci zájemců o studium jsou pořádány i dny
otevřených dveří. V rámci prostupnosti studia je změna programu těsně po zahájení studia zpravidla
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 studia, prodloužení termínu apod.
V roce 2020 ovšem do života studentů vysokých škol významně zasáhla pandemie koronaviru
SARS CoV-2. Protože většinu ze studentů UJAK tvoří studenti v kombinované formě studia, na
mnoho z nich dolehly ekonomické dopady pandemie, přišli o zaměstnání, případně sami měli zdravotní problémy. Z uvedených důvodu jsme zaznamenali zvýšený podíl studentů, kteří studium, a to
zejména hned v prvním ročníku v akademickém roce 2020/2021, ukončili.
Ke snížení studijní neúspěšnosti při státních závěrečných zkouškách byl na základě analýz
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 zvýhodněné 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 administrativní
zátěže během studia – na začátku roku 2017 byl například úspěšně zaveden systém elektronického
doručování některých písemností studentům v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách.
V rámci možností vysoká škola také reaguje na podněty z pravidelného studentského hodnocení
i z běžné komunikace se studenty.
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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 2020 nebylo žádné řízení zahájeno ani vedeno.

Opatření uplatňovaná pro omezení prodlužování studia
Cílem UJAK je poskytnout studentům podmínky pro to, aby plnili studijní povinnosti vyplývající
ze studijního plánu v řádných termínech. Zároveň ovšem není žádoucí, aby často docházelo 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 umožňují opakování ročníku, tato varianta
je ale chápána jako mimořádná a dochází k ní až v případech, kdy žádné z výše uvedených řešení
student nevyužije.
Prodlužování studia z důvodu nedokončení kvalifikační práce v řádném termínu se vysoká
škola snaží zabránit poskytováním podrobných a včasných informací k požadavkům na kvalifikační
práci a způsob jejího odevzdání a také prostřednictvím výuky předmětu Bakalářský/Diplomový seminář a zveřejňováním podpůrných materiálů a textů (publikace Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci, podrobné pokyny k odevzdání bakalářských a diplomových prací dostupné v informačním systému, videosemináře a návody k úpravě a formátování 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 jednotlivým studentům věnovat. Zkušenosti z činnosti soukromé vysoké školy též ukazují, že proti prodlužování studia působí i ekonomický faktor, tj. placení
školného a dalších poplatků spojených 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 specifického výzkumu na vysokých školách).

Poradenské služby poskytované studentům
Poradenská činnost je na UJAK realizována individuálně i systematicky. Studijnímu poradenství 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 poskytuje konzultace uchazečům
o studium (poradenství při výběru vhodného oboru studia a poskytování 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, poradenství k vhodné literatuře poskytuje prodejna studijních publikací nebo knihovna, která také společně s oddělením kvalifikačních prací zajišťuje
poradenství ke kvalifikačním pracím.
Systematická poradenská činnost je na UJAK realizována též prostřednictvím Akademického
poradenského centra UJAK (APC). Detaily o činnosti APC jsou uvedeny v následujícím odstavci
„Podpora studentů se specifickými potřebami“.
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Individuální poradenství poskytují v případě potřeby vyučující včetně vedoucích kateder a prorektora pro studium a vzdělávání.

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 činnosti se
podílejí odborníci ze všech kateder, zvláště pak odborníci Katedry speciální pedagogiky 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 studijního plánu).
Výše uvedené služby jsou poskytovány nejen stávajícím studentům, ale i potenciálním 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 možnost realizovat
svůj zájem o studentskou výzkumnou činnost buď přímo zapojením do standardních výzkumných,
vývojových, inovačních a dalších projektů a grantů, anebo specificky v rámci interní Studentské
grantové soutěže UJAK (podpora specifického výzkumu na vysokých 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 studentům
včetně pomoci při financování studia. Vzhledem k tomu, že jedním z pilířů studia na UJAK je obor
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Speciální pedagogika-vychovatelství, věnuje UJAK specifickou pozornost znevýhodněným 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 vzdělání 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 individuálního studijního
plánu. Studentům, kteří se nemohou studiu dočasně věnovat, je umožněno 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 specifická
a odlišná od situace vysokých škol s převažujícím počtem studentů v prezenční formě studia.
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 specifického výzkumu, někteří absolventi magisterských studijních programů spolupracují s odbornými katedrami na projektech z aplikační sféry, účastní se workshopů, navštěvují kurzy CŽV apod. UJAK zapojuje absolventy do národních výzkumů, přičemž jsou oslovováni prostřednictvím databáze kontaktů absolventů UJAK.
Zpětná vazba od absolventů je vyhodnocována prostřednictvím pravidelných dotazníkových
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 kontaktům s absolventy dochází i při organizování odborných akcí, na kterých se podílejí, při zajišťování praxí pro
studenty na jejich vlastním pracovišti apod.
Vybraní absolventi jsou též zapojováni do výuky na UJAK po získání odborných zkušeností
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.

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 a rozvíjí studijní programy, které jsou přímo založeny na aktivní spolupráci se zaměstnavateli – v současnosti např. programy Andragogika, Speciální pedagogika,
Resocializační a penitenciární pedagogika, Právo v podnikání.

§

UJAK uskutečňuje a inovuje studium ve spolupráci s aplikační sférou, jakožto poskytovatelem
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. V roce 2020 došlo k dalšímu výraznému
posílení meziinstitucionální smluvní spolupráce se zaměstnavateli.

§

UJAK přímo spolupracuje s aplikační sférou při tvorbě studijních programů až do úrovně studijních plánů a jednotlivých předmětů – např. v současnosti při tvorbě, uskutečňování a inovaci
studijního programu Resocializační a penitenciární 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 (jeho uskutečňování
bylo ukončeno v září 2020), kde byli zaměstnavatelé a další externí aktéři přímo členové řídících
a poradních struktur programu.
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§

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 prostřednictvím statistických údajů poskytovaných Úřadem práce ČR Středisku vzdělávací politiky 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 studia
a studuje při výkonu zaměstnání. Část studentů prezenční formy studia pracuje při zaměstnání, 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 zahraničí,
je poměrně obtížné. Škola využívá údaje, pokud jsou k dispozici, např. z výsledků šetření 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 pracovištích, 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, 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 vysoké 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 zaměstnanosti. 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 podnikání).
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.
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5. ZÁJEM O STUDIUM
Přijímací řízení
Přijímací řízení uskutečňuje vysoká škola sama podle zákona o vysokých školách a vlastních
registrovaných vnitřních předpisů.
Přijímací řízení do bakalářských studijních programů/oborů probíhá zpravidla bez přijímacích
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 a doktorských studijních programů/oborů nebylo v roce 2020 realizováno, protože UJAK zatím žádný navazující ani doktorský program podle
nových kritérií po roce 2016 neakreditovala.
Z analýzy studentského hodnocení jsou patrny dlouhodobě přetrvávající hlavní důvody pro studium na UJAK, a to i po absolvování předchozího studia na jiné vysoké škole. Těmito důvody
jsou zejména možnost studia o víkendech pro studenty kombinované formy studia, individuální
přístup vyučujících (např. možnost konzultovat i mimo konzultační hodiny), odborníci 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 studiu apod. Právě osobní přístup
pracovnic studijního oddělení se zejména v neformální zpětné vazbě od studentů objevuje čím dál
častěji jako důležité hledisko pro výběr školy.
Tabulka: Poměr počtu podaných přihlášek a zapsaných studentů 2016-2020 (k 31. 12.)
Rok/podíl

2016

2017

2018

2019

2020

Podíl (%) podaných
přihlášek/zapsaných
studentů do studia

64,0

64,0

64,7

68,2

64,4

Na základě vývoje tohoto ukazatele jsou postupně přijímána opatření ve smyslu zintenzivnění
individuálního přístupu k uchazečům, budoucím studentům. Prioritou je umožnit uchazečům 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.
V roce 2020 se mnoho uchazečů, kteří by za normálních okolností školu navštívili osobně, muselo kvůli pandemii koronaviru SARS CoV-2 informovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo
zhlédnutím webové prezentace. Za tímto účelem jsou neustále upravovány informace na webových
stránkách, došlo k aktualizaci letáků k jednotlivým studijním programům a s úspěchem je jako součást webu provozován také livechat, prostřednictvím něhož se na studijní oddělení obrací s úvodními
dotazy ke studiu relativně velké množství zájemců. Nově od roku 2020 jsou také Dny otevřených
dveří UJAK pořádány online formou.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že v posledních letech se poměr pohybuje stabilně kolem 65 %
přijatých uchazečů, kteří provedou zápis do studia.
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Spolupráce se středními a vyššími odbornými školami
UJAK se pravidelně každým rokem účastní veletrhu Gaudeamus – evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání, kde prezentuje studium na univerzitě 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 roce 2020 se veletrhy z důvodu
pandemie koronaviru SARS CoV-2 nekonaly. O to větší důraz byl proto kladen na individuální poradenství, které uchazečům poskytuje studijní oddělení.
UJAK též bez přestávky komunikuje směrem ke středním školám prostřednictvím pravidelných
Dnů otevřených dveří a cílené mediální propagace. V roce 2020 se v rámci Dnů otevřených dveří
kombinovaly fyzické prezentace přímo ve škole (za dodržení předepsaných bezpečnostních opatření)
s prezentacemi, které se vysílaly prostřednictvím oficiálního facebookového profilu školy. Dotazy
mohou uchazeči klást prostřednictvím již zmíněného livechatu přímo na webu školy. Tento postup
zajistil kontinuální poskytování informací uchazečům.
Spolupráce je v rámci informací o studiu na UJAK navázána i s vyššími odbornými školami
s příbuznými studijními programy. Novelizovaný Studijní a zkušební řád UJAK stanoví pro absolventy těchto vyšších odborných škol další podmínky studia, čímž je těmto absolventům umožněno
(při splnění stanovených podmínek) uznat část studia absolvovaného na VOŠ ve studiu na
UJAK. Spolupráci s vyššími odbornými školami plánujeme do budoucna více zintenzivnit.
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6. ZAMĚSTNANCI
Odměňování a motivační nástroje
Podle Směrnice rektora č. 7 – Lidské zdroje je cílem personálního plánování stanovit takový
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 potřebám 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 kvalifikaci
i reálný výkon (výuka a tvůrčí činnost) akademických pracovníků, jejich případné zařazení na řídící
funkci (vedoucí katedry, ředitel ústavu) nebo pozici garanta studijního programu. Odměňování je
založeno na částečné kvantifikaci pracovního výkonu v oblasti výuky i tvůrčí činnosti. Kvalitativní
parametry pracovního výkonu jsou zohledňovány i ve formě odměn. UJAK dává pracovní příležitost
i studentům, především v doktorských studijních programech.
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 celou dobu
realizace studijního programu, resp. dříve studijního oboru. Fluktuace AP je minimální, mnozí AP
působí ve škole i dvacet let. Mnohé studijní programy mají na UJAK dlouholetou 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 obměnou
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 součást výročních
zpráv o činnosti vysoké školy.
V roce 2020 byla přijata další opatření v oblasti odměňování a motivace akademických a dalších
pracovníků UJAK:
§

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.
Podpora rodičů

K podpoře rodičů mezi svými zaměstnanci UJAK využívá pružnou pracovní dobu (u akademických pracovníků) a v případě potřeby zkrácené pracovní úvazky (u ostatních zaměstnanců).
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Rozvoj pedagogických dovedností
Výše uvedená Personální strategie UJAK (v části operacionalizace cílů) obsahuje i opatření 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 akademických pracovníků formou:
§

rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků;

§

rozvoje kompetencí akademických pracovníků v oblasti odborného cizího jazyka a odborné terminologie;

§

rozvoje manažerských kompetencí řídících pracovníků v oblasti strategického řízení vysoké
školy;

§

rozvoje kompetencí v hodnocení pracovníků.

Pilířem studijního portfolia UJAK jsou pedagogicky zaměřené studijní programy, tomu odpovídá
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 pokračovalo i v roce 2020:
§

Kurz „Rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků UJAK“ byl naplánován ve
dvou bězích (skupinách). Výuka ve druhé skupině probíhala od října 2019 do června 2020.

§

Po celou dobu projektu probíhal kurz „Rozvoj kompetencí akademických pracovníků v oblasti
odborného jazyka (angličtina) a odborné terminologie“, který absolvovalo 10 osob.

V rámci přechodu na online výuku vynuceného protipandemickými opatřeními v akademickém
roce 2019–2020 proběhla i školení akademických pracovníků v následujících oblastech:
§

Využívání platformy MS Teams ve výuce.

§

Implementace nové metodiky – Systém podpory online studia na UJAK.

§

Hodnocení podpory online studia a aktualizace metodiky.

§

Hodnocení přístupu akademických pracovníků k pojetí distanční výuky s podporou online nástrojů.

Problematika genderové rovnosti
Vysoká škola v roce 2020 neměla vypracován specifický plán genderové rovnosti. 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.

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 nepřípustnému
chování. Opatření vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a požadavků na
implementaci v prostředí vysokých škol a představuje obecné vymezení uznávaných zásad chování,
nepřípustných typů jednání, postupů k uplatnění práv dotčených osob, postupy při prošetřování zjištěných či oznámených podezření, jakož i důsledky plynoucí z porušení práv na rovné zacházení
a zákaz diskriminace v podmínkách UJAK. V roce 2020 nebyl vznesen žádný podnět k uplatnění
nástrojů toho opatření.
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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 Dlouhodobým (strategickým) záměrem UJAK na období 2016-2020 a operacionalizovány v jeho každoročních aktualizacích, resp. ročních plánech realizace strategického záměru. Platné strategické cíle
v rámci prioritního cíle Internacionalizace jsou uvedeny v kapitole II.1 této výroční zprávy, dílčí cíle
pro rok 2020 jsou uvedeny v ročním plánu realizace strategického záměru UJAK (viz
http://www.ujak.cz/wp-content/uploads/2019/10/rprsz2020.pdf).
Z hlediska naplňování hlavních a dílčích strategických cílů v oblasti internacionalizace lze konstatovat:
§

Akademická výměna se ustálila na vysokém převisu počtu přijíždějících studentů nad počtem
vyjíždějících studentů. Mobilita akademických pracovníků je stabilní, avšak relativně nízká. To
je především způsobeno pandemií COVID-19, která v roce 2020 zasáhla společenské, ale i akademické prostředí.

§

Vysoká škola dosud nepřistoupila k záměru nově akreditovat další studijní programy v cizím jazyce, především z důvodu omezené poptávky zahraničních zájemců o studijní programy v pedagogických vědách (profilující programy UJAK). Pro zvýšení atraktivity studia na UJAK pro zahraniční studenty existuje trvalá nabídka doprovodných kurzů podle zájmu a na objednávku zahraničních účastníků.

UJAK plně využívá skutečnosti, že jí byla udělena Erasmus Charter for Higher Education 2014–
2020 (ECHE), a plní všechny závazky, které jsou s držením ECHE spojeny (podpora studentské mobility a mobilita akademických a dalších pracovníků, nastavení studijních plánů, uznávání výsledků
studia apod.). V roce 2020 byla podána žádost o Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027,
tato žádost byla koncem roku 2020 akceptována a nová Erasmus Charter for Higher Education
2021-2027 byla UJAK udělena počátkem roku 2021.
Nastavení studijních plánů je zohledněno v prvé řadě při výběru vhodné partnerské instituce.
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 kredity.
V roce 2020 byly v rámci programu ERASMUS+ uskutečněny akademické mobility v násle-dujícím rozsahu:
§

3 vyslaní studenti,

§

32 přijatých studentů,

§

0 vyslaných akademických pracovníků,

§

5 přijatých akademických pracovníků.
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Podpora zahraničních mobility akademických a neakademických pracovníků
UJAK dlouhodobě podporuje zahraniční mobility akademických a neakademických pracovníků.
Prostřednictvím jednotlivých kateder informuje zahraniční oddělení UJAK o konání tzv. International weeks, které jsou svým způsobem specifické vzhledem k relevanci potencionálního navázání nových zahraničních kontaktů. Tyto informace jsou posléze sdíleny s kolegy na katedrách. Pravidelně
probíhají mobility s dlouhodobými partnery především ze Slovenské republiky, kde dochází k výměně a sdílení informací, které jsou přímo aplikovatelné do tvorby nových či existujících studijních
programů. Vyučující, kteří vyjíždějí na zahraniční mobility, jsou zpravidla nahrazeni ve výuce, aby
tímto faktorem nebyli omezováni. Pro mobility neakademických pracovníků využívají vedoucí pracovníci hlavní motivátory jako poznání nového kulturního prostředí, výměna znalostí
a zkušeností ze zahraničních pracovišť či zlepšení jazykových dovedností. Účast na mobilitách je
pracovníkům (akademickým i neakademickým) doporučována, umožňována, kladně započítávána do jejich pracovního hodnocení a zohledňována v jejich profesním a kvalifikačním
růstu. V roce 2020 nastal ale globální problém s pandemií COVID-19, což se ve značném rozsahu
projevilo i na jednotlivých mobilitách. Co se týče přijíždějících studentů, tak tam počty zůstaly relativně stejné. U vyjíždějících studentů, akademických pracovníků či neakademických zaměstnanců
zasáhla pandemie do účasti na mobilitách výrazně negativně.

Integrace zahraničních členů akademické obce
Na podporu integrace zahraničních členů akademické obce jsou trvale využívány tyto základní
nástroje:
§

Orientation Days,

§

individuální konzultace na katedrách a

§

organizovaný společenský program.

Mezinárodní partnerství UJAK a další významné aktivity v oblasti internacionalizace
V roce 2020 byla uzavřena 1 nová partnerská smlouva v rámci programu ERASMUS+:
§

University of Security in Poznań

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)
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V mezinárodní výzkumné činnosti lze vyzdvihnout především činnost Institutu globálních studií
UJAK, který je navázán na fungování Katedry mezinárodních vztahů a diplomacie. Institut realizuje vědeckovýzkumnou činnost, která se projevuje především publikačními výstupy ve spolupráci
se zahraničními subjekty. V roce 2020 vyšly sborník a kolektivní monografie:
§

Prorok, V. a kolektiv. 75 let od konce 2. světové války: Od jistot bipolárního světa ke globálnímu
chaosu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2020. ISBN 978-80-7452-150-8.

§

Prorok, V. a kolektiv. Od stability poválečného světa ke globálnímu chaosu současnosti. Praha:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2021. 396 s. ISBN 978-80-7452-202-4.

UJAK se pravidelně zapojuje do mezinárodních průzkumů, ve sledovaném období to byly např.
průzkumy EUA nebo využití ECHE Self-Assessment Tool pro monitorování, benchmarking a zlepšení implementace Erasmus Charter for Higher Education.
UJAK je v ČR výhradním partnerem telc (The European Language Certificate) s právem konat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky a poskytovat certifikáty telc.
V oblasti internacionalizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit byly v roce 2020
řešeny mezinárodní výzkumné, vývojové či inovační projekty uvedené v přehledu v kapitole II. 8 této
výroční zprávy.

Přehled zahraničních partnerských institucí UJAK
v rámci programu ERASMUS+ v roce 2020
Stát

Název vysoké školy

ID kód

Platnost smlouvy

B ANTWEP62

2014-2020

Belgie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

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 Social Studies)

DK RISSKOV06

2014-2021

France

ISC PARIS Business School

F PARIS104

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 Management)

I PISA01

2015-2021

University of Pisa (Department of Political Sciences Campuslucca)

I PISA01

2014-2021

I SASSARI01

2016-2020

LV RIGA03

2014-2021

University of Sassari
Latvia

Riga Stradinš University

Luthania

Klaipeda University

LT KLAIPED01

2014-2021

SMK University of Applied Social Sciences

LT KLAIPED04

2014-2021

Vytautas Magnus University

LT KAUNAS01

2014-2021

N OSLO60

2014-2021

Norway

Oslo and Akershus University College of Applied
Sciences
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Volda University College

N VOLDA01

2014-2021

Collegium Civitas

PL WARSZAW35

2014-2021

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

PL POZNAN01

2017-2021

University of Silesia in Katowice

PL KATOWIC01

2014-2021

University of Security in Poznan

PL POZNAN25

2020-2021

State University of Applied Sciences in Glogów

PL GLOGOW02

2021-2027

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

University of Barcelona

E BARCELO01

2014-2021

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

TR BALIKESH 01

2019-2021

TR DENIZILI01

2014-2021

Poland

Adam Mickiewitz University in Poznan

Portugal

Spain

Instituto Politécnico de Santarém

University of Cádiz

Balikeshir University
Pammukale University

K podpoře internacionalizace nově akreditovaných studijních programů byly uzavřeny nové bilaterální smlouvy v programu ERASMUS+: 2 nové smlouvy pro studijní program „Resocializační a
penitenciární pedagogika“.
Byly využívány všechny nástroje pro zvýšení informovanosti studentů o možnostech programu
a častější komunikace se studenty i akademickými pracovníky za účelem propagace výjezdů 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 počet přijíždějících studentů). Současně byla ve spolupráci s DZS MŠMT prováděna korekce počtu vyjíždějících
studentů, aby bylo zamezeno následnému vracení nevyužitých prostředků. Součástí všech uzavřených
smluv v rámci internacionalizace instituce je klauzule o společném úsilí partnerů při pořádání odborných akcí a provádění, publikování a uplatňování výsledků 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.
UJAK je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a příjemcem účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. UJAK pořádá Studentskou grantovou soutěž (SGS) a Interní grantovou soutěž (IGSO).
V rámci výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti UJAK v roce 2020 řešila 1 pokračující projekt OP VVV a jako zapojená organizace spolupracovala na řešení 1 projektu NÚV, dále řešila 1
nový projekt GA ČR, 1 pokračující projekt VEGA (jako zahraniční partner), 1 projekt pro veřejnou
samosprávu (Městská část Praha 3), 6 projektů specifického výzkumu na vysokých školách v rámci
Studentské grantové soutěže UJAK a 3 projekty v rámci Interní grantové soutěže UJAK. V roce
2020 byly podány nové grantové žádosti významným poskytovatelům: GAČR (1x), TA ČR (3x).
Detailní informace o tvůrčí činnosti jednotlivých kateder a pracovníků UJAK obsahuje kap. I.6
této výroční zprávy.
V roce 2020 byla UJAK zařazena (jako jedna ze 4 soukromých vysokých škol) do celonárodního
hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol (viz též kap. II.9 této výroční
zprávy).

Účelová a institucionální podpora z veřejných zdrojů
V roce 2020 získala UJAK celkem 3,667 mil. Kč z účelových prostředků na výzkum, vývoj
a inovace (snížení oproti minulému roku) a 1,163 mil. Kč z institucionální podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace (na stejné úrovni s minulým rokem) – viz tabulka níže.
Všechny prostředky byly využity přímo vysokou školou.

Středisko

Poskytovatel

Název projektu / podpory

148

GAČR

Šlechta bez monarchie. Staré elity v
posthabsburské střední Evropě
(1918-38)

Finance rok 2020
1 990 000,00 Kč

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

Celkový rozpočet projektu v roce 2020 byl 1
034 491,65 Kč. Z toho
756 213,40 Kč 73,1 % tvořila dotace a
26,9 % spolufinancování ve výši 278
278,25 Kč.

MŠMT

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

906 155,00 Kč

Dotační
fond městské části
Praha 3

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

141 a
141N

MŠMT OP VVV

400-426

149
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Celkový rozpočet projektu byl 22 000,- Kč.
Z toho 65 % tvořila do14 300,00 Kč
tace a 35 % spolufinancování ve výši 7 700,Kč.
3 666 668,40 Kč

122

MŠMT

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace

1 162 785,00 Kč

Podpora studentů doktorských studijních programů
Při podpoře studentů doktorských studijních programů UJAK využívá následujících nástrojů:
§

zohlednění potřeby slaďování pracovního, studijního a osobního života (individuální studijní
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 vysokých
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 inovace
studijních programů, realizace studentských praxí) UJAK systematicky rozvíjí i spolupráci s aplikační sférou ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Významná partnerství UJAK s aplikační sférou v roce 2020
§

Trvající spolupráce s Vězeňskou službou ČR.

§

Spolupráce s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, zejména s Oddělením dalšího
vzdělávání (při výkonu praxí studentů oborů Andragogika, Vzdělávání dospělých a Evropská
hospodářskosprávní studia, pozvání hosta z MŠMT do výuky v rámci konkrétních předmětů
UJAK za oblast praktického uplatnění ve vzdělávání dospělých).

§

Spolupráce s Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ) – zejména při výkonu odborných praxí studentů UJAK v oboru Andragogika a Vzdělávání dospělých, a to například při
přípravě tuzemských i mezinárodních projektů včetně rešerše informací). UJAK též v roce
2020 vydala odbornou publikaci CSVŠ Vysoké školy, studenti a data o studijní neúspěšnosti
a přechodu do vysokoškolského vzdělání, která byla zpracována v rámci projektu TAČR
TL01000219.

§

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. Heyrovského AV ČR a Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně.

§

Partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR (aplikační garant podaného projektu
UJAK u TA ČR).

§

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

§

Nově uzavřené Memorandum o spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů.
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§

Řada partnerství se subjekty v aplikační sféře za účelem komplexního smluvního zajištění studentských praxí (příslušná memoranda o spolupráci jsou uvedena v kap. II.2 této výroční
zprávy, stejně jako detaily spolupráce s aplikační sférou při uskutečňování studijních programů).

Podpora rozvoje kompetencí pro inovační podnikání
Od roku 2015 je účinná Dohodu o součinnosti při rozvoji inovačního podnikání v podmínkách ČR mezi UJAK a Asociací inovačního podnikání ČR, z.s.
UJAK se v této oblasti též angažuje přímo tím, že má ve svém studijním portfoliu studijní program Právo v podnikání (nově akreditován v roce 2020).
V následujícím přehledu představujeme souhrnné výzkumné, vývojové, inovační a rozvojové
projekty a aktivity UJAK relevantní pro hodnocené období 2020.

Řešené a aktuálně ukončené projekty v roce 2020
Příjemce
(instituce)

Doba
řešení

Grantové schéma /
poskytovatel

Šlechta bez monarchie. Staré elity v posthabsburské střední Evropě (1918–38)

UJAK

2020–2022

GA ČR

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

UJAK

2020

Dotační fond MČ
Praha 3

Název projektu

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj
(KIPR)

Národní ústav
pro vzdělávání
(UJAK zapo- 2016–2020
jená organizace)

OP VVV

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.

UJAK

2020–2021

Specifický výzkum
UJAK

Komparace rekvalifikačního vzdělávání
a národní soustavy kvalifikací v ČR s jinými nástroji stimulace a regulace trhu
práce v zahraničí

UJAK

2020–2021

Specifický výzkum
UJAK
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Analýza vzdělávacích potřeb vzdělavatelů
dospělých v České republice

UJAK

2020-2021

Specifický výzkum
UJAK

Konštrukt docility v teórii edukácie dospelých

UMB v Banskej Bystrici,
PedF
(UJAK – zahraniční partner)

1/201812/2020

VEGA
(Slovenská republika)

1/20206/2021

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

1/2020–
9/2020

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

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

UJAK

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

UJAK

Výzkum realizace rekvalifikačních programů a zkoušek z profesních kvalifikací

UJAK

1/2020–
12/2021

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

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

Analýza stavu oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Evropské unii

UJAK

2019–2020

Specifický výzkum
UJAK

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

UJAK

2019–2020

Specifický výzkum
UJAK

UJAK

2016–2017

Specifický výzkum
UJAK

Měnící se role a pozice nově se rozvíjejících ekonomik v globálním kontextu. Parametrická analýza ekonomické a vojenskostrategické situace.
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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 vzdělávací 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 metodických 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 vnitřního hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJAK, Směrnice rektora 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. Jednotlivé oblasti hodnocení (viz dále) jsou pravidelně projednávány na zasedáních kolegia rektora. Hodnocení
činnosti probíhá pravidelně také na zasedání Vědecké rady, jejíž doporučení jsou následně realizována v praxi školy. Rada vede Průběžné záznamy Rady pro vnitřní hodnocení UJAK o vnitřním hodnocení.
Specifika roku 2020 z pohledu hodnocení kvality činností UJAK spočívala zejména v následujících skutečnostech:
§

Byl zpracován a schválen nový Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Jana
Amose Komenského Praha s.r.o. na období 2021+.

§

Probíhaly stěžejní úkony prvního hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol
(jeho součástí bylo nezávislé vnější hodnocení mezinárodním evaluačním panelem), kterého se
UJAK účastnila jako jedna z pouze čtyř soukromých vysokých škol.

§

Probíhalo vnější hodnocení UJAK Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (dále jen
„NAÚ“), které bylo zahájeno v červnu 2019.

§

UJAK, stejně jako všechny ostatní zainteresované evropské vysoké školy, podávala žádost o novou Erasmus Charter for Higher Education na období 2021-2027.

§

UJAK, stejně jako všechny ostatní vysoké školy, musela vyhovět novým, nestandardním nárokům na zajištění svých činností v mimořádné situaci celosvětové pandemie onemocnění COVID19.

Každá z výše uvedených aktivit byla přímo spjata s konkrétními hodnotícími činnostmi UJAK
v příslušné oblasti, kterými byly:
§

celkové hodnocení plnění strategického záměru UJAK na období 2016-2020;

§

zpracování Sebehodnotící zprávy (Self-evaluation Report) pro hodnocení výzkumné činnosti
UJAK mezinárodním hodnotícím panelem a organizace mezinárodního hodnocení UJAK
v rámci hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol;

§

zpracování Sebehodnotící zprávy UJAK pro vnější hodnocení NAÚ;
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§

hodnocení účinnosti opatření k zajištění činností vysoké školy v mimořádné situaci pandemie
onemocnění COVID-19.

Podle Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s
nimi souvisejících činností UJAK je standardní, periodické hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících 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

Hodnocení činnosti probíhá pravidelně v několika úrovních řízení, a to na jednáních kolegia
rektora, na poradách vedoucích kateder, na poradách kateder a v souhrnu na zasedání Vědecké 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.
Hlavní pilíře vnitřního hodnocení kvality činností UJAK mají následující skladbu:
§

Studentské hodnocení výuky – periodicita 2x ročně po ukončení každého semestru. Pozornost
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 1x 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 1x 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 1x 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.

§

Hodnocení zaměstnanců – periodicita 1x ročně. Hodnocení provádějí akademičtí pracovníci
a ostatní zaměstnanci prostřednictvím dotazníkového šetření. Předmětem je vyjádření k systému
interní komunikace, k IT vybavení, k výuce, rozvrhu, pracovnímu prostředí, personální politice,
k možnostem profesního rozvoje apod.
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§

Hodnocení akademických pracovníků – v rámci již zmíněného projektu OP VVV „Kvalita
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 akademických pracovníků
v oblasti vzdělávací, tvůrčí a dalších činnostech, které vyplývají z jejich pracovní náplně. Od
roku 2019 je nový systém hodnocení akademických pracovníků plně implementován s periodicitou 1x ročně.

§

Další (ad hoc) prováděná hodnocení vycházejí z dalších zákonných požadavků, okamžitých potřeb vysoké školy, potřeb vyhodnocení procesu adaptace vysoké školy na změny legislativy nebo
z působení dalších vnějších či vnitřních vlivů na uskutečňování činností vysoké školy.

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 hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJAK za rok 2020, 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 oblastech hodnocení.

Popis proběhlých vnitřních hodnocení, hlavní výsledky hodnocení a přijatá opatření
Instituce, vedení a systém řízení
Hodnocení plnění záměru získávání nových akreditací studijních programů
Záměr získávání nových akreditací pro hodnocené období byl naplněn. Žádosti o udělení nových
akreditací byly podány podle plánovaného harmonogramu. V roce 2020 byly podány 4 nové žádosti
o udělení akreditace studijním programům. Z toho 2 akreditace byly uděleny, 1 řízení stále probíhá a
u 1 případu došlo k zastavení řízení a ke zpětvzetí žádosti. Z 1 řízení, které na straně NAÚ probíhalo
již od roku 2019, byla akreditace v roce 2020 udělena. Celkem UJAK v roce 2020 získala akreditace
tří bakalářských studijních programů: „Andragogika“, „Právo v podnikání“ a „Komunikační studia“.
V řízení o žádostech o udělení akreditace studijním programům vysoká škola nadále registruje výhrady některých hodnotitelů a zpravodajů NAÚ k tvůrčí činnosti akademických pracovníků a k mezinárodnímu dopadu a ohlasu této činnosti.
Hodnocení kvalitativního a kvantitativního rozvoje vysoké školy
Dlouhodobý propad počtu studentů se zvolnil, nicméně počet studentů se pohyboval na relativně
nízké úrovni. Pokračující snaha o kvalitativní rozvoj vysoké školy (především v oblasti personálního
obsazení akademickými pracovníky a vědeckého výkonu) byla nadále konfrontována s racionalizačními opatřeními vyvolanými úbytkem studentů. Kvalitativní rozvoj vysoké školy v oblasti studijních
programů pokračoval v pozitivním směru (získání akreditací nových bakalářských studijních programů), kvantitativní rozvoj (počet studentů) stagnoval.
Hodnocení schopnosti vysoké školy působit v mimořádné situaci celosvětové pandemie
Hodnocení schopnosti vysoké školy působit v mimořádné situaci celosvětové pandemie ukázalo
schopnost UJAK rychle reagovat na vnější změny (protiepidemická opatření státní správy, rychlé
změny legislativy vynucené pandemií) na úrovni operativního řízení i strategického plánování.
Zpětná vazba od studentů, akademických i administrativních pracovníků prokázala, že instituce
v adaptaci svých činností na mimořádnou situaci postupovala uvážlivě, prozíravě, včas, s primárním
ohledem na ochranu zdraví svých studujících a pracovníků a sekundárně s ohledem na minimalizaci
pedagogických, psychologických a ekonomických škod a zásahů do svých činností.
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Přijatá opatření
Podpůrná opatření pro kvalitativní a kvantitativní rozvoj zahrnovala:
§

opatření na podporu aplikovaného výzkumu;

§

opatření na podporu internacionalizace výzkumu;

§

periodickou revizi marketingových nástrojů;

§

posílení infrastruktury vysoké školy a kvalifikace akademických pracovníků pro rozvoj distančního studia;

§

změny ve věkové a kvalifikační struktuře akademických pracovníků;

§

početní posílení akademických pracovníků při současném pokračujícím útlumu některých studijních programů/oborů;

§

důslednější promítání ukončených a probíhajících hodnocení činností vysoké školy do tvorby
podmínek pro jejich další rozvoj.
Strategie

Průběžné hodnocení plnění Dlouhodobého (strategického) záměru UJAK na období 20162020 a Ročního plánu realizace strategického záměru na rok 2020
Sumární vyhodnocení plnění Ročního plánu realizace strategického záměru pro rok 2020 je uvedeno v následující tabulce:
Prioritní cíl

Specifikováno dílčích cílů
v rámci prioritního cíle

Z toho splněno
dílčích cílů

Zajišťování kvality

7

6

Diverzita a dostupnost

3

3

Internacionalizace

5

4

Relevance

3

3

Kvalitní a relevantní VaVaI

4

4

Rozhodování založené na datech

3

3

Efektivní financování

5

4

Nesplněné (resp. pouze částečně splněné) dílčí cíle se týkají:
§

tvorby rámce kvalifikací na úrovni vysoké školy;

§

realizace doprovodných kurzů pro zahraniční studenty;

§

získávání nových finančních zdrojů.

Celkové hodnocení plnění Dlouhodobého (strategického) záměru UJAK na období 20162020 v rámci zpracování nového strategického záměru na období 2021+
Detailní vyhodnocení plnění všech strategických cílů strategického záměru UJAK na minulé období, včetně vyhodnocení plnění ročního plánu realizace strategického záměru na poslední rok jeho
platnosti (2020) je obsaženo v novém strategickém záměru UJAK na období 2021+, Kap. 3-4 (zveřejněno na www.ujak.cz).
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Přijatá opatření
Byl zpracován, schválen a zveřejněn nový Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti UJAK
na období 2021+, který zohledňuje:
§

celkové vyhodnocení strategického záměru UJAK na minulé období (2016–2020);

§

provedenou SWOT analýzu současného stavu UJAK ve všech oblastech činností;

§

prioritní cíle aktuálního Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol;

§

specifické priority rozvoje UJAK ve struktuře odpovídající hlavním oblastem činnosti UJAK;

§

Strategii internacionalizace UJAK (tvoří přílohu k novému strategickému záměru);

§

Rámec výzkumných aktivit vysoké školy pro další období strategického záměru (tvoří přílohu
k ročnímu plánu realizace strategického záměru pro rok 2020).

Současně s novým strategickým záměrem byl přijat plán realizace strategického záměru na rok
2021.
Studium
Byla provedena profilace studijních programů pro žádosti o další nové akreditace studijních programů. Nové žádosti o akreditace studijních programů zohledňovaly požadavky diverzity a dostupnosti vysokoškolského vzdělání. Pokračoval proces posilování sítě pracovišť úzce spolupracujících
se školou. Dále pokračoval proces přechodu na plné smluvní zajištění institucionální spolupráce pro
zajištění studentských praxí.
Nedílnou součástí systému zvyšování kvality je studentské hodnocení kvality výuky a komunikace 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 studenty –- hodnocení kvality výuky a komunikace se studenty
(PS – prezenční studium, KS – kombinované studium)
Semestr zimní (vyplněno 478):

PS 1,32 KS 1,30

celkové 1,31

Semestr letní (vyplněno 302):

PS 1,40 KS 1,30

celkové 1,35

Hodnocení se výrazně neodlišuje od hodnot z předchozích let včetně rozdílů v hodnocení studentů PS a KS. Dlouhodobě se hodnocení pohybuje pod 1,5.
Dlouhodoběji se nedaří dostatečně motivovat studenty k účasti na hodnocení i když v ZS došlo
k mírnému nárůstu hodnotících. Vysoká škola dlouhodobě zastává názor, že hodnocení má být dobrovolné. Vzhledem k přechodu na distanční výuku v LS se některá kritéria nastavení v systému nedala využít.
Vedení kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací
Vyplněno 94

PS 1,3

KS 1,16

celkové 1,23

Celkově je vedení kvalifikačních prací hodnoceno úrovní 1,23. Vedení kvalifikačních prací hodnotí lépe studenti kombinovaného studia, a to hodnocením 1,16 Studenti prezenčního 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.
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Hodnocení absolventy
Bakalářské studium: 10 hodnocení, celkový průměr 1,7
Magisterské studium 34 hodnocení z oboru Andragogika, celkový průměr 1,56
Hodnocení uplatnitelnosti absolventů
Tradičně se opírá o nezávislé průzkumy prováděné Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, podle nichž UJAK náleží mezi vysoké školy s vynikajícím uplatněním
absolventů.
Hodnocení podmínek pro realizaci distančního studia v mimořádné situaci
Vzhledem k nutnosti přechodu na distanční výuku v mimořádné situaci bylo uskutečněno hodnocení technické a pedagogické připravenosti na plošnou realizaci distanční výuky ve všech akreditovaných studijních programech. Hodnocení ukázalo potřebu:
§

posílení materiálního a technického zabezpečení distanční výuky;

§

stanovení obecných pravidel využívání komunikačních a studijních platforem;

§

proškolení akademických pracovníků v metodách a nástrojích distanční výuky.
Přijatá opatření

S ohledem na přetrvávající koronavirovou pandemii došlo v roce 2020, v návaznosti na nařízení
vlády, ministerstev nebo krajských hygienických stanic, k přijetí řady opatření rektora (a dodatků
k těmto opatřením) k nastavení vnitřních opatření v rámci zákazu osobní přítomnosti studenů na vysoké škole, a také výjimek z tohoto zákazu.
V rámci zkvalitňování a rozšiřování spolupráce s institucemi, ve kterých studenti získávají praktické zkušenosti, byla uzavřena řada nových rámcových smluv pro výkon praxe studentů a memorand
o vzájemné spolupráci.
Na základě vyhodnocení zpětné vazby od posuzovatelů NAÚ byly průběžně upravovány koncepce a podmínky uskutečňování studijních programů.
V rámci ověřování možností komunikace s absolventy byly vytvořeny dedikované webové
stránky a je ověřována komunikace prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Byly zlepšeny podmínky pro plošnou realizaci distanční výuky:
§

v oblasti materiálního a technického zabezpečení;

§

v oblasti metodického řízení distančního studia:
o byla zpracována, schválena a implementována metodika Systém podpory online studia na
UJAK jako Směrnice rektora č. 4.3.;
o proběhlo opakované školení akademických pracovníků v metodách a nástrojích distanční
výuky s ohledem na přijatou metodiku UJAK.
Současně byly implementovány požadavky NAÚ a MŠMT (resp. požadavky nové legislativy
platné pro vysoké školy v mimořádné situaci) na realizaci distančního studia a vyhodnocování a ohlašování průběhu realizace distančního studia.
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Lidské zdroje/Zaměstnanci
Hodnocení akademických pracovníků
Byla upravována struktura akademických pracovníků v návaznosti na počet studentů, akreditované studijní programy a požadavky NAÚ. Kvalifikační struktura akademických pracovníků vyžaduje posilování, především s ohledem na záměry akreditovat nové magisterské studijní programy.
Zlepšování věkové struktury profesorů a docentů je trvajícím úkolem. Byla přijata opatření k posílení
působení docentů na plný pracovní úvazek. Počty studentů na jednoho akademického pracovníka jsou
srovnatelné s jinými vysokými školami, v některých studijních programech/oborech jsou výrazně
nižší. V roce 2020 došlo k navýšení počtu akademických pracovníků o 10 % při současném útlumu
uskutečňovaných studijních programů (akreditovaných před nabytím účinnosti novely zákona o vysokých školách z roku 2016).
V rámci projektu OP VVV „Kvalita UJAK“ byla 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 2020 provedeno další pravidelné
hodnocení akademických pracovníků (vzhledem k protipandemickým opatřením probíhala komunikace mezi hodnotiteli – vedoucími kateder – a hodnocenými písemně nebo online).
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.
Hodnocení přístupu akademických pracovníků k pojetí distanční výuky s podporou
online nástrojů
Za účelem zlepšování podmínek pro realizaci distanční výuky v mimořádné situaci UJAK provedla hodnocení přístupu akademických pracovníků k pojetí distanční výuky s podporou online nástrojů formou dotazníkového šetření. Akademičtí pracovníci se vyjadřovali k osobním preferencím
ve využívání metod a forem distanční výuky a k podmínkám, které jim k tomu vysoká škola vytváří.
Výsledek šetření ukázal převažující (nikoli však bezvýhradnou) vůli akademických pracovníků plně
využívat doporučené technologické platformy pro distanční vzdělávání a vůli k provedení operativních úprav studijních materiálů (opor) pro kvalitní realizaci distančního studia.
Přijatá opatření
Na základě doporučení MŠMT pro vysoké školy a s ohledem na mezinárodní příklady dobré
praxe bylo plně implementováno Opatření rektora 5/2019 proti sexuálnímu obtěžování (účinné
od r. 2019).
Byla prověřena účinnost nových vnitřních předpisů a směrnic obsahujících opatření ke zvýšení
zainteresovanosti akademických 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. V roce 2020 došlo
k navýšení počtu docentů na katedrách: ekonomických studií, mezinárodních vztahů a diplomacie,
mediálních studií, andragogiky.
Byl realizován již 3. ročník hodnocení akademických pracovníků podle nové metodiky
vypracované v rámci projektu OP VVV „Kvalita UJAK“.
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V rámci projektu OP VVV „Kvalita UJAK“ probíhala od od října 2017 do června 2020 aktivita
rozvoje kompetencí akademických pracovníků v oblasti odborného cizího jazyka a odborné
terminologie.
Na základě provedeného hodnocení přístupu akademických pracovníků k pojetí distanční výuky
s podporou online nástrojů byla modifikována metodika Systém podpory online studia na UJAK a
bylo uskutečněno opakované školení akademických pracovníků v metodách a nástrojích distančního
vzdělávání.

Tvůrčí činnost
Hodnocení tvůrčí činnosti kateder a ústavů
Od roku 2020 začalo řešení nového projektu GA ČR a průběžně byly úspěšně řešeny stávající
projekty VaVaI a rozvojové projekty (3), projekty specifického výzkumu v rámci studentské grantové
soutěže (6), mezinárodní projekty (1) a projekty interního výzkumu v rámci institucionální podpory
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (3 běžící projekty).
Pozitivně je hodnocena iniciativa akademických pracovníků v oblasti přípravy projektů aplikovaného výzkumu a navazování příslušných partnerství s potenciálními uživateli výsledků, negativně
je hodnocena neúspěšnost v soutěžích TA ČR: z celkem 8 podaných přihlášek do výzev poskytovatele
v období 2019-2020 nebylo do konce roku 2020 ukončeno hodnocení 2 přihlášek, 6 podaných návrhů
nepostoupilo mezi financované projekty. Byla podána jedna nová (neúspěšná) grantová žádost
GAČR.
Nadále trvá potřeba posilovat celkový výzkumný výstup instituce. Významnou překážkou
vstupu UJAK do rozvojových a inovačních projektů v rámci operačních programů je nadále uplatňování pravidla de minimis, které diskvalifikuje již dříve úspěšné žadatele.
Komplexní přehled tvůrčí činnosti kateder a ústavů je zpracován jako obvykle v rámci Výroční
zprávy o činnosti UJAK za rok 2020.
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.
Hodnocení studentské grantové soutěže (specifický vysokoškolský výzkum)
Studentská grantová soutěž (SGS) zaznamenala vysoký zájem (6 běžících projektů) navzdory
faktu, že se do ní mohou zapojit již pouze studující jednoho dobíhajícího doktorského studijního programu.
Hodnocení interní grantové soutěže pro výzkumné týmy
Byla posílena soutěž na projekty interního výzkumu v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a průběžně se zvyšuje zájem o tento formát (v roce
2020 byly financovány 3 běžící projekty).
Hodnocení tvůrčí činnosti za posledních 5 let v rámci mezinárodního vnějšího hodnocení
výzkumných organizací v segmentu vysokých škol.
Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti za posledních 5 let bylo provedeno v rámci mezinárodního
vnějšího hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, je komplexní a multikriteriální a je zahrnuto v příslušné Sebehodnotící zprávě UJAK (Self-evaluation Report), která je určena
MŠMT a mezinárodnímu hodnotícímu panelu.
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Přijatá opatření
Byla posílena soutěž na projekty interního výzkumu v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě průběžně se zvyšujícího zájmu o tento formát (v roce 2020 byly financovány 3 běžící projekty).
Byly podány projektové přihlášky do soutěže TA ČR, program Éta – celkem 8 podaných přihlášek do výzev poskytovatele v období 2019-2020. Hodnocení 2 podaných přihlášek nebylo do konce
roku 2020 ukončeno, 6 podaných návrhů nepostoupilo mezi financované projekty.
Zvýšil se podíl získaných finančních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace využitých na podporu internacionalizace výzkumu v podobě umožnění publikování v mezinárodních odborných časopisech.
Vedoucí kateder a garanti studijních programů byli průběžně seznamováni s výtkami k tvůrčí
činnosti, které vyplývaly z hodnocení žádostí o udělení akreditace studijním programům, a byli seznámeni s požadavky a způsoby, jak zlepšit současný stav.

Internacionalizace/Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
Průběžné hodnocení účasti v programu ERASMUS+ bylo výrazně ovlivněno pandemickou
situací, která prakticky znemožnila fyzickou realizaci mobilit. Přetrvávala určitá disproporce mezi
počtem in-coming a outgoing studentských mobilit (ve prospěch přijíždějících studentů), ta je však
postupně upravována k větší proporcionalitě.
Kvantitativní hodnocení účasti na akademických (studenti i pracovníci) mobilitách je setrvale
nízké, důvody byly identifikovány (malý počet studentů, útlum některých studijních programů, převažující počet studujících v kombinované formě apod.). Prostředkem posílení účasti na mobilitách je
rozvoj nových studijních programů a implementace nové strategie internacionalizace UJAK.
Hodnocení účasti v programu ERASMUS+ za minulé období platnosti Erasmus Charter
for Higher Education 2014–2020
Hodnocení účasti v programu ERASMUS+ za minulé období platnosti Erasmus Charter for
Higher Education 2014–2020 tvoří součást žádosti o udělení nové Erasmus Charter for Higher
Education 2021–2027.
Hodnocení internacionalizace výzkumu v rámci mezinárodního vnějšího hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol
Hodnocení internacionalizace výzkumu bylo provedeno v rámci mezinárodního vnějšího hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol a je zahrnuto v Sebehodnotící zprávě
UJAK.
Přijatá opatření
UJAK využila nových možností realizovat mobility v distanční nebo blended formě.
Přetrvávající disproporce mezi počtem in-coming a outgoing studentských mobilit (ve prospěch
přijíždějících studentů) byla postupně upravována k větší proporcionalitě, především prostřednictvím
revizí partnerských smluv.
V oblasti uzavírání/prodlužování partnerství byla sledována strategie posilování přímé vazby
mobilitních partnerství na uskutečňované studijní programy a plánované nové akreditace studijních
programů. Současně byla zohledňována perspektiva partnerství pro zvýšení míry internacionalizace
vědeckého výzkumu. Při revizi současných partnerských smluv bylo uzavřeno jedno nové partnerství
(s University of Security, Poznań, Polsko).
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Partnerství a třetí role vysoké školy
Hodnocení plnění třetí role vzhledem ke standardům pro akreditace a profilaci nových
studijních programů
V rámci plnění požadavků na akreditace studijních programů a rozvoj výzkumu trvá potřeba:
§

posilovat smluvní zajištění studentských praxí na úrovni institucionálních smluv;

§

posilovat síť spolupracujících pracovišť z praxe v přímé vazbě na rozvoj studijních programů
(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, Dny
otevřených dveří UJAK, PR v tisku, rozhlase a elektronických médiích).
Přijatá opatření

Byla nadále obohacována síť pracovišť z praxe úzce spolupracujících s vysokou školou. Na základě nových akreditačních požadavků probíhal proces přechodu na plné smluvní zajištění institucionální spolupráce pro zajištění studentských praxí. Byla nadále podporována činnost Akademického
poradenského centra UJAK.
V rámci zkvalitňování a rozšiřování spolupráce s institucemi, ve kterých studenti získávají praktické zkušenosti, byla uzavřena řada nových rámcových smluv pro výkon praxe studentů a memorand
o vzájemné spolupráci.
V rámci přípravy projektových přihlášek do soutěží TA ČR byly uzavírány partnerské smlouvy
s potenciálními uživateli výsledků aplikovaného výzkumu, resp. s aplikačními garanty projektů.
Interní grantová soutěž UJAK akcentuje projekty s výsledky bezprostředně využitelnými v praxi
a zohledňuje přímou spolupráci s oficiálními partnery v aplikační sféře.
V květnu 2020 bylo uzavřeno nové Memorandum o spolupráci s Českomoravskou konfederací
odborových svazů.

Infrastruktura
Hodnocení využívání infrastruktury s ohledem na stávající úroveň vzdělávací, tvůrčí a
s nimi souvisejících činností
Infrastruktura vysoké školy je dimenzována na několikanásobně vyšší počet studentů, než je ten
aktuální. V minulých letech bylo postupně optimalizováno její využití (materiální, technické i informační zabezpečení). Technické prostředky pro výuku a výzkum jsou průběžně inovovány, přístup
k informačním zdrojům je zajištěn. Vzhledem k nucenému přechodu na distanční výuku ve všech
studijních programech v mimořádné situaci pandemie vyvstala potřeba posílit informační vybavení
pro distanční výuku a komunikaci, přijmout obecná pravidla distanční výuky a proškolit akademické
pracovníky ve využívání nových technologií pro distanční výuku na vysokých školách.
Hodnocení potřeb pro budoucí rozvoj infrastruktury s ohledem na cíle nového strategického záměru vysoké školy na období 2021+
Výsledky hodnocení potřeb pro budoucí rozvoj infrastruktury s ohledem na cíle nového strategického záměru vysoké školy na období 2021+ jsou formulovány jako (relevantní) cíle a operacionalizace těchto cílů přijatého nového strategického záměru, který je zveřejněn na www.ujak.cz:
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§

Pečlivě vyvažovat parametry: struktura (počet, forma, obsah) studijních programů, počet studentů, struktura (počet, kvalifikace, věk) akademických pracovníků a odborníků z praxe, infrastruktura vysoké školy.

§

Obnovovat a inovovat infrastrukturu na základě analýz: požadavků studujících a pracovníků,
trendů ve vysokoškolském vzdělávání, vývoje základních parametrů vysoké školy (počet studentů, financování, nároky na tvůrčí činnost), aktuálních a budoucích hrozeb a rizik (např. pandemie).
Přijatá opatření

Vzhledem k nucenému přechodu na distanční výuku ve všech studijních programech v mimořádné situaci pandemie a na základě hodnocení připravenosti UJAK na tuto situaci byla přijata tato
hlavní opatření:
§

bylo posíleno informační vybavení pro distanční výuku a komunikaci;

§

byla přijata obecná pravidla distanční výuky ve formě univerzitní metodiky Systém podpory
online studia na UJAK schválené jako Směrnice rektora č. 4.3;

§

byli opakovaně proškoleni akademičtí pracovníci ve využívání nových technologií pro
distanční výuku na vysokých školách a implementaci nové metodiky Systém podpory online
studia na UJAK.

Udržitelný přístup k elektronickým informačním zdrojům byl nadále řešen stabilní účastí v projektu CzechElib (konsorcium vysokých škol a dalších akademických institucí umožňující cenově zvýhodněný přístup). Přístup k elektronickým informačním zdrojům pro výuku a výzkum byl zabezpečen
v plné míře bez ohledu na relativně nízký počet studentů a při respektování zvýšených nároků na
online podporu studia v mimořádné situaci.
V rámci plnění nového strategického záměru UJAK na období 2021 v oblasti rozvoje infrastruktury byla přijata následující opatření:
§

UJAK připravuje ICT infrastrukturu na masivnější využívání metod distančního studia ve výuce, průběžně tvoří digitální studijní obsah a strukturuje společné datové úložiště k jeho využívání akademickou obcí.

§

UJAK dále buduje ICT infrastrukturu se zaměřením na online podporu studia a interaktivní metody vzdělávání a integraci studujících.

Vnější hodnocení
Popis proběhlých/probíhajících vnějších hodnocení, hlavní výsledky hodnocení a přijatá opatření
Vnější hodnocení UJAK v rámci hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých
škol (jeho součástí bylo nezávislé vnější hodnocení mezinárodním evaluačním panelem). Hodnocení
na úrovni MŠMT bude uzavřeno v roce 2021. V roce 2020 proběhly následující úkony vnějšího hodnocení:
§

UJAK odevzdala Sebehodnotící zprávu (Self-evaluation Report).

§

Proběhla „on-site visit“ mezinárodního hodnotícího panelu na UJAK. Z důvodu pandemických
omezení proběhla návštěva hybridní formou: část členů panelu se účastnila fyzicky, ostatní online.

§

Mezinárodní hodnotící panel zpracoval svou hodnotící zprávu pro MŠMT.
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Vnější hodnocení UJAK Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (dále jen
„NAÚ“) bylo zahájeno v červnu 2019. Hodnocení ze strany NAÚ nebylo do konce roku 2020 uzavřeno. V roce 2020 proběhly následující úkony vnějšího hodnocení:
§

UJAK odevzdala Sebehodnotící zprávu.

§

Proběhla návštěva na místě, kterou provedla ustavená hodnotící komise NAÚ.

Hodnocení účasti UJAK v programu ERASMUS+ za uplynulé období 2014–2020 v rámci
podávání žádosti o novou Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027 (ECHE).
§

Na základě zpracované sebehodnotící zprávy a podané žádosti o udělení nové Erasmus Charter
for Higher Education 2021–2027 byla UJAK vyrozuměna v prosinci 2020 o kladném hodnocení podané žádosti a z něho vyplývajícího doporučení k udělení ECHE na nové období.
Přijatá opatření

Na základě hodnocení podané žádosti o udělení nové Erasmus Charter for Higher Education
2021–2027 zpracovala UJAK z vlastní iniciativy novou komplexní vnitřní regulaci účasti v programu
ERASMUS+, která byla schválena jako Rector’s Directive No. 5/2021 – the Regulations of the Erasmus+ Programme at the Jan Amos Komenský University Prague (UJAK).
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10. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE
VYSOKÉ ŠKOLY
Mezinárodně významné aktivity vysoké školy
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 právem 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“ (Kazachstán)

§

Smlouva o vědecké a vzdělávací spolupráci mezi UJAK a Universidad Católica Boliviana „San
Pablo“ (Bolívie)

§

Memorandum o porozumění mezi UJAK a KIIT University, Bhubaneswar (Indie)

§

Smlouva o vědecké, vzdělávací a výzkumné spolupráci s Lomonosovou státní univerzitou v
Moskvě

Zahraniční akreditace
Prokazatelným znakem národní a mezinárodní excelence UJAK je již desetileté uskutečňování
prestižního profesního programu Master of Business Administration (MBA), který je po celou dobu
mezinárodně akreditován u Foundation for International Business Administration Accreditation
(FIBAA) v Bonnu. Program MBA byl v roce 2014 úspěšně reakreditován s platností do konce roku
2020. Tento program splňuje evropské nároky EQUAL. Proces mezinárodní akreditace a reakreditace
tohoto programu je spojen s vnějším hodnocením.
V nadcházejícím období nebude UJAK mezinárodní akreditaci tohoto programu obnovovat, neboť se v dlouhodobé perspektivě ukázalo, že takový program je v domácím prostředí pro uchazeče
příliš náročný (časově a intelektuálně, nikoliv však finančně), a stal se tak nekonkurenceschopným.
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Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
ORGANIZACE

STÁT

STATUS

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 Erasmus Coordinators (EAEC)

mezinárodní

Člen

Networking European Citizenship Education (NECE)

mezinárodní

Člen

EAEA - European Association
for the Edducation of Adults

mezinárodní

Člen

SRN

Člen

Central Consultancy Register
PHARE-TACIS

mezinárodní

Člen

The European Forum
for International Relations

mezinárodní

Člen

WBT – Weiterbildung Test
System

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 Chaloupkovi,
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 Administration
(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 udělena 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-bezpečnostního projektu „Dožij se dvaceti“ pro mládež ve věku 16–18 let společně s týmem mnoha bezpečnostních specialistů z Nadačního fondu Kolečko, Policie ČR, Výzkumu dopravní 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) nominaci 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 vzdělávací
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 oblastech, 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 neziskových 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 celoživotního vzdělávání vysoké školy;

§

zpětné vazby na činnosti vysoké školy poskytované zaměstnavateli;

§

udržování aktivního kontaktu s absolventy za účelem dalšího rozvoje vysoké školy.
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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.

Konkrétní příklady realizace třetí role UJAK v roce 2020
UJAK od roku 2016 (s pandemickou přestávkou v roce 2020) 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 2020 nabízela 11 kurzů celoživotního vzdělávání.
UJAK udržuje významnou spolupráci se státní správou a regionální samosprávou a s ohledem 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 dlouhodobě spolupracuje s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče a vzdělávání formou společných odborných akcí. Pořádání dalšího ročníku společné vědecké konference UJAK a GŘ VS ČR v roce 2020 bylo znemožněno pandemickou situací.
V rámci rozšiřování spolupráce s vnějšími subjekty byla podepsána další memoranda
o meziinstitucionální spolupráci včetně zajištění odborných studentských praxí s významnými partnerskými subjekty (viz kap. II.2 této výroční zprávy).
Byla nadále obohacována síť pracovišť z praxe úzce spolupracujících s vysokou školou. Na základě nových akreditačních požadavků probíhal proces přechodu na plné smluvní zajištění institucionální spolupráce pro zajištění studentských praxí. Byla nadále podporována činnost Akademického
poradenského centra UJAK.
Byla posilována internacionalizace vědecké a pedagogické činnosti vysoké školy, především formou nových partnerství a zajištění mezinárodní spolupráce a nových partnerských institucí v programu ERASMUS+ pro nové studijní programy („Mezinárodní vztahy a diplomacie“ a „Resocializační a penitenciární pedagogika“).
UJAK podporuje výrobu mediálního obsahu ve vlastním AV studiu pro celoplošná média (rozhlas) se současnou možností prezentace univerzity. Interní grantová soutěž UJAK nadále akcentuje
projekty s výsledky bezprostředně využitelnými v praxi.
Významná partnerství v rámci posilování třetí role vysoké školy v roce 2020
§

Trvající spolupráce s Vězeňskou službou ČR.

§

Spolupráce s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, zejména s Oddělením dalšího
vzdělávání (při výkonu praxí studentů oborů Andragogika, Vzdělávání dospělých a Evropská
hospodářskosprávní studia, pozvání hosta z MŠMT do výuky v rámci konkrétních předmětů
UJAK za oblast praktického uplatnění ve vzdělávání dospělých).
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§

Spolupráce s Centrem pro studium vysokého školství – zejména při výkonu odborných praxí
studentů UJAK v oboru Andragogika a Vzdělávání dospělých, a to například při přípravě tuzemských i mezinárodních projektů včetně rešerše informací).

§

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. Heyrovského AV ČR a Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně.

§

Partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR (aplikační garant podaného projektu
UJAK u TA ČR).

§

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

V rámci komunikace UJAK směrem k široké veřejnosti bylo v roce 2020 v rozmanitých médiích publikováno několik článků a rozhovorů s osobnostmi UJAK, byly zveřejňovány informace o
nových akreditacích, nových studijních programech a též o tom, jak probíhala výuka na UJAK v mimořádné pandemické situaci. Oproti předchozím letům došlo k navázání spolupráce s titulem Deník, která vyústila v partnerství v únorové kampani pro předplatitele tohoto média a která prezentovala jazykovou výuku na UJAK a certifikáty telc.
Studující a pracovníci UJAK se v roce 2020 v rámci plnění třetí role univerzity též významným způsobem podíleli na boji proti pandemii COVID-19 (viz následující kap. II.12 této výroční zprávy.
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12. ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY V SOUVISLOSTI S DOPADY
PANDEMIE ZPŮSOBENÉ KORONAVIREM SARS-CoV-2
Vzdělávací činnost
S ohledem na přetrvávající koronavirovou pandemii došlo v roce 2020, v návaznosti na nařízení
vlády, ministerstev nebo krajských hygienických stanic, k přijetí řady opatření rektora (a dodatků
k těmto opatřením) k nastavení vnitřních opatření v rámci zákazu osobní přítomnosti studenů na vysoké škole, a také výjimek z tohoto zákazu. UJAK zajistila vzdělávací činnost v souladu s protipandemickými opatřeními i v souladu se schválenými studijními plány jednotlivých studijních
programů.
V reakci na měnící se pandemickou situaci a přijatá opatření státní správy UJAK přijala a realizovala řadu opatření:
§

Operativní opatření na úrovni opatření rektora k adaptaci všech činností vysoké školy na mimořádnou situaci.

§

Střednědobá opatření na úrovni směrnic rektora.

§

Dlouhodobá opatření na úrovni cílů a jejich operacionalizace v novém Strategickém záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti UJAK na období 2021+.
Byly zlepšeny podmínky pro plošnou realizaci distanční výuky:

§

v oblasti materiálního a technického zabezpečení;

§

v oblasti metodického řízení distančního studia:
o

byla zpracována, schválena a implementována metodika Systém podpory online studia na
UJAK jako Směrnice rektora č. 4.3.;

o

proběhlo opakované školení akademických pracovníků v metodách a nástrojích distanční
výuky s ohledem na přijatou metodiku UJAK.

Současně byly implementovány požadavky NAÚ a MŠMT (resp. požadavky nové legislativy
platné pro vysoké školy v mimořádné situaci) na realizaci distančního studia a vyhodnocování a ohlašování průběhu realizace distančního studia.
Přístup k elektronickým informačním zdrojům pro výuku a výzkum byl zabezpečen v plné
míře bez ohledu na relativně nízký počet studentů a při respektování zvýšených nároků na online
podporu studia v mimořádné situaci. UJAK nad zmíněný rámec dále aktivně propagovala mezi studenty další možnosti práce s informačními zdroji, například dočasný volný online přístup k více než
215.000 titulům monografií a periodik Národní knihovny ČR.
Pod vlivem pandemické situace UJAK zintenzivnila přípravy ICT infrastruktury na masivnější
využívání metod distančního studia ve výuce, průběžně tvořila a inovovala digitální studijní obsah a
strukturovala společné datové úložiště k jeho využívání akademickou obcí. UJAK dále buduje ICT
infrastrukturu se zaměřením na online podporu studia a interaktivní metody vzdělávání a integraci
studujících.

Výzkumná činnost
Řešení projektů VaVaI na UJAK nebylo pandemií výrazně ovlivněno.
Nekonaly se plánované vědecké konference a workshopy, akademičtí pracovníci se nemohli zúčastnit naplánovaných konferencí ani mimo vysokou školu. Vědecké konference, které se uskutečnily, probíhaly výhradně online.
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Pandemická situace do jisté míry ovlivnila průběh mezinárodního hodnocení výzkumné činnosti
UJAK v rámci hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. Plánovaná on-site-visit
mezinárodního hodnotícího panelu musela být dvakrát odložena a její konečná realizace v červnu
2020 proběhla hybridní formou.
Akademičtí pracovníci UJAK se též podíleli na teoretické reflexi pandemie např.: Rákosník, J.:
„Díky moru mohli lidé začít vydělávat i zahálet“, článek pro ekonom.ihned.cz (https://ekonom.ihned.cz/c1-66750570-diky-moru-mohli-lide-vydelavat-i-zahalet).

Třetí role vysoké školy a další aktivity
V oblasti dobrovolnictví, nasazení studujících ve zdravotnictví, v rámci pomoci seniorům,
sociálně slabým skupinám, v péči o děti pracovníků ve složkách IZS, v poradenství (např. psychologické, právní, finanční) atp.:
UJAK uskutečňuje dva studijní programy, které spadají přímo do oblasti pomáhajících profesí:
Speciální pedagogika a Resocializační a penitenciární pedagogika. Těchto programů se pomáhání,
krizová intervence, sociální politika, pomoc v nouzi apod. bezprostředně týká. Většina studentů
těchto programů byla osobně zapojena ve výrobě a distribuci roušek.
Studenti prezenčního studia se zapojovali zejména do pomoci seniorům (např. spolupráce s Domovem s pečovatelskou službou Praha 3), nákupu a obstarávání léků pro seniory, doprovázení k lékaři, poskytování poradenství a krizové intervence. Někteří se zapojili do hlídání a výuky dětí,
zejména zdravotníků a příslušníků složek IZS.
Do pomocných činností se spolu s Katedrou speciální pedagogiky UJAK se v rámci dřívější
navázané spolupráce také zapojili pracovníci smluvních speciálních zařízeních, kdy s katedrou
vytvořili funkční koordinační síť, která si kladla za cíl pomáhat s šitím a distribucí roušek a poskytovat poradenské služby.
Seznamy prezenčních studentů studijních programů Speciální pedagogika a Resocializační
a penitenciární pedagogika UJAK poskytla krajům dle Vládního nařízení o pracovní povinnosti prezenčních studentů vybraných oborů – již 19. 3. 2020.
V oblasti angažmá osobností vysoké školy v odborných a poradních orgánech podílejících
se na řešení pandemie (národních i mezinárodních):
Studentka UJAK, Klára Štěpánková působila jako členka krizového štábu Magistrátu statutárního města Opavy.
V oblasti podpory studentů: mimořádná stipendia, zohlednění dobrovolnické činnosti ve
studiu (uznávání), odpouštění kolejného atp.:
Činnost studentů UJAK pro složky IZS je uznávána jako významná aktivita – součást seminářů,
které se nemohly prezenčně konat.

Komunikační aktivity spojené s řešením mimořádné pandemické situace
V důsledku pandemie COVID-19 došlo ze strany UJAK jednoznačně k posílení komunikačních
aktivit v online segmentu, a to zejména na sociální síti Facebook. Na této platformě jsou od podzimu
roku 2020 realizovány online Dny otevřených dveří UJAK, které jsou vysílány formou livestreamu
a po skončení vysílání zůstává video s informacemi nadále dostupné pro zájemce o studium. Pro
zvýšení interaktivity byl na webové stránky UJAK přidán dialogový formulář livechatu, jehož prostřednictvím může návštěvník webových stránek přímo oslovit pracovníky Studijního oddělení
UJAK.
Na sociálních sítích také byla prezentováno poděkování studujícím UJAK, kteří se zapojují
do pomoci se zvládáním pandemie COVID-19, ať už formou šití roušek a pomoci seniorům a dalším ohroženým skupinám, nebo účastí v krizových štábech měst a obcí.
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Vzhledem k pokračující pandemické situaci a výzvě k zapojení dobrovolníků do pomoci v nemocnicích a sociálních zařízeních připravila UJAK pro studenty Speciální pedagogiky a Resocializační a penitenciární pedagogiky možnost absolvovat jednodenní kurz „Základy moderního ošetřovatelství v praxi“ a kurz „Dobrovolný pečovatel o seniory“ organizovaný Českým červeným křížem. (První kurz se reálně uskutečnil na začátku února 2021 a informace a poděkování byly opět
sdíleny na sociálních sítích.)
Extenze UJAK do virtuálního prostoru pokračovala zřízením profilu UJAK na sociální síti LinkedIn, kde jsou dále propagovány například Dny otevřených dveří UJAK.

Hodnocení dopadů přijatých opatření
Schopnost vysoké školy zabezpečit své činnosti i v mimořádné situaci byla průběžně hodnocena v rámci vnitřního systému hodnocení a zajišťování kvality. Proběhla například hodnocení
podpory distančního studia a hodnocení přístupu akademických pracovníků k pojetí distanční výuky
s podporou online nástrojů.
Dopady mimořádné situace a opatření UJAK přijatých k jejímu řešení v oblasti studia budou plně
vyhodnoceny po ukončení akademického roku 2020/21, především po vyhodnocení průběhu a úspěšnosti státních závěrečných zkoušek a průběžných zkoušek pro postup do vyššího ročníku.
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III. TABULKOVÁ PŘÍLOHA
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI
UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.
ZA ROK 2020

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 studium
P

Široce vymezené obory ISCED-F

Magisterské studium

K/D

P

00

Vzdělávání a výchova

01

5

5

Umění a humanitní vědy

02

2

2

Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy

03

3

3

Obchod, administrativa a právo

04

3

3

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
13

13

P = prezenční

P

K/D

Doktorské studium
P

CELKEM

K/D

kód

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání

VŠ CELKEM

K/D

Navazující magisterské
studium

X

K/D = kombinované / distanční

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program

2

1

1

2

2

16
4

2

2

10
6

3

3

2

2

36

Tab. 2.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Bakalářské studium
P

Široce vymezené obory ISCED-F

K/D

P

00

Vzdělávání a výchova

01

Umění a humanitní vědy

02

Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy

03

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 podmínky

09

Služby

10

P

K/D

Doktorské studium
P

CELKEM

K/D

X

1

1

2

1

1

2

2

2

4

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční

K/D

Navazující magisterské
studium

kód

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání

VŠ CELKEM

Magisterské studium

K/D = kombinované / distanční

3

Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

Kurzy orientované na výkon povolání

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

do 15 hod
Široce vymezené obory ISCED-F

více než
100 hod

do 15 hod

od 16 do
100 hod

více než
100 hod

U3V

CELKEM

kód

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání

00

Vzdělávání a výchova

01

Umění a humanitní vědy

02

Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy

03

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 podmínky

09

Služby
CELKEM

od 16 do
100 hod

Kurzy zájmové

2

4

6
3

1

1

4
1

10
X

2

4

5

3

1

11

Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

Kurzy orientované na výkon povolání

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

do 15
hod
Široce vymezené obory ISCED-F

více než
100 hod

do 15
hod

od 16 do
100 hod

více než
100 hod

U3V

Z toho počet účastníků, jež byli
přijímaní do akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona o vysokých školách

CELKEM*

kód

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání

00

Vzdělávání a výchova

01

Umění a humanitní vědy

02

Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy

03

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 podmínky

09

Služby

10

CELKEM*

od 16 do
100 hod

Kurzy zájmové

X

0

58

58
0

0

0

0

58

0
0

0

0

58

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 celkového 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 studium
P

Široce vymezené obory ISCED-F

Magisterské studium

K/D

P

K/D

Navazující magisterské
studium
P

K/D

Doktorské studium
P

CELKEM

K/D

kód

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání

00

Vzdělávání a výchova

01

151

Umění a humanitní vědy

02

27

6

33

Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy

03

45

51

96

Obchod, administrativa a právo

04

9

36

45

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

692

8

18

1044

X

232

785

8

173

2

18

1218

Z toho počet žen celkem

X

184

653

4

135

1

8

985

Z toho počet cizinců celkem

X

29

23

1

5

5

63

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

6

0

2

VŠ CELKEM

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program

0

173

Tab. 3.3: Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Bakalářské studium
P

VŠ CELKEM

22,9%

K/D
16,4%

Magisterské studium
CELKEM

P

K/D

CELKEM

18,0%

Navazující magisterské studium
P
10,0%

K/D

Doktorské studium

CELKEM

8,2%

8,3%

P

K/D
0,0%

12,5%

CELKEM

CELKEM

10,0%

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 2019 (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 %.
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15,8%

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 stipendia**

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 právního předpisu, § 91
odst.2 písm. c)

8

37000

1

36500

87

3854

87

3854

92

7 259

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
z toho ubytovací stipendium
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***

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 celkem 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 třikrát. 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)

Bakalářské studium

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Široce vymezené obory ISCED-F

P

Magisterské studium

K/D

P

K/D

Navazující magisterské
studium
P

K/D

Doktorské studium

P

CELKEM

K/D

kód

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání

00

Vzdělávání a výchova

01

56

291

Umění a humanitní vědy

02

8

2

10

Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy

03

18

57

75

Obchod, administrativa a právo

04

6

13

19

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

27

178

4

556

VŠ CELKEM

X

88

363

27

178

4

660

Z toho počet žen celkem

X

80

314

19

131

0

544

Z toho počet cizinců celkem

X

5

6

2

3

0

16

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

Bakalářské studium

Počet uchazečů (fyzické
osoby)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Široce vymezené obory ISCED-F

Počet
přihlášek

Magisterské studium

Počet
přijetí

Počet
Počet
zápisů uchazečů
ke
(fyzické
studiu
osoby)

kód

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání

00

Vzdělávání a výchova

01

Umění a humanitní vědy

02

Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy
Obchod, administrativa a právo
Přírodní vědy, matematika a statistika

05

Informační a komunikační technologie

06

Technika, výroba a stavebnictví

07

Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní
podmínky

08

498

520

413

357

03

78

78

41

34

04

32

32

22

15

604

630

476

406

09

Služby

10

Vysoká škola CELKEM

X

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Počet
přihlášek

Počet
přijetí

Navazující magisterské studium

Počet
Počet
zápisů uchazečů
ke
(fyzické
studiu osoby)

Počet
přihlášek

Počet
přijetí

Doktorské studium

Počet
Počet
zápisů uchazečů
ke
(fyzické
studiu osoby)

Počet
přihlášek

Počet
přijetí

Počet
zápisů
ke
studiu

Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)

Akademičtí pracovníci

Univerzita Jana
Amose Komenského Praha
s.r.o.
Vysoká
škola******

CELKEM
akademičtí
pracovníci
53,170

Profesoři
5,770

Docenti
19,650

Odborní
asistenti
22,850

Asistenti
2,900

Vědečtí a odborní pracovníci**

Lektoři

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející
se na pedagog. činnosti

Mimořádní
profesoři

Postdoktorandi ("postdok")***

Vědečtí pra- Ostatní věcovníci nedečtí, výspadající do zkumní a výostatních
vojoví prakategorií
covníci****

Ostatní zaměstnanci*****

CELKEM zaměstnanci

23,280

76,450

2,000

Počty žen

16,410

0,790

4,040

9,580

2,000

0,000

18,150

34,560

CELKEM

53,170

5,770

19,650

22,850

2,900

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

23,280

76,450

Celkem žen

16,410

0,790

4,040

9,580

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18,150

34,560

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. 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.
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*)

Akademičtí pracovníci
Univerzita
Jana
Amos
e Komenského
Praha
s.r.o.
do 29
let
30-39
let
40-49
let
50-59
let
60-69
let
nad 70
let
CELKE
M

Vědečtí a odborní pracovníci**
Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na
pedagog.
činnosti
CELKE žen
M
y

Postdoktorandi ("postdok")***
CELKE žen
M
y

Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci****
CELKE žen
M
y

Profesoři
CELKE žen
M
y

Docenti
CELKE žen
M
y

Odborní asistenti
CELKE žen
M
y

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

7

1

0

0

1

0

1

0

2

0

7

4

1

0

1

2

0

5

1

3

2

2

2

1

1

6

1

7

4

0

3

0

8

3

4

1

7

1

21

5

28

12

Asistenti
CELKE
M
ženy

Lektoři
CELKE žen
M
y

Mimořádní
profesoři
CELKE žen
M
y

Vědečtí pracovníci nespadající do
ostatních kategorií
CELKE žen
M
y

Ostatní zaměstnanci*****
žen
CELKEM
y

CELKE
M

z toho
ženy

2

2

2

8

4

16

5

0

7

4

19

8

0

0

9

7

21

12

0

0

0

2

2

16

8

0

0

0

0

0

0

15

4

3

2

2

0

28

19

89

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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.
prof.
Rozsahy úvazků

CELKEM

doc.
CELKE
M

ženy

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.
ženy

CELKEM

ostatní

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

Cel
ke
m

Z toh
o
ženy

do 0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,31–0,5

4

1

6

2

8

4

1

1

19

8

0,51–0,7

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0,71–1

3

0

15

3

16

8

4

1

38

12

více než 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CELKEM

7

1

21

5

28

12

5

2

0

0

61

20

VŠ CELKEM

7

1

21

5

28

12

5

2

0

0

61

20

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.
Vysoká škola (název) - úroveň
VŠ/rektorátu, nikoliv údaje za součásti VŠ

Akademický senát

Vědecká/umělecká/akademická
rada

Kvestor/
Tajemník**

Ředitel ústavu, vysokoškolského zemědělského nebo
lesního statku a ostatních
pracovišť

Vedoucí pracovníci CELKEM
*****

Prorektor/Proděkan

1

4

18

1

24

1

3

1

5

z toho ženy

Správní
rada

Vedoucí pracovník katedry/institutu/výzkumného pracoviště****

Rektor/Děkan

Ostatní pracoviště celkem***

0

z toho ženy
Fakulty*, vysokoškoslské ústavy a
ostatní pracoviště celkem
z toho ženy
Vysoká škola CELKEM*****
z toho ženy

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

3

3

1

4

0

18

1

0

0

7

31

0

1

0

3

1

0

0

3

8

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******)

Akademičtí pracovníci
Univerzita Jana
Amose Komenského Praha
s.r.o.
Ostatní pracoviště celkem

Profesoři

Docenti

0,04

2

Slovensko

0,04

2

ostatní státy EU
ostatní státy
mimo EU
ženy z celkového
počtu

0,04

VŠ CELKEM

0,04

2

Slovensko

0,04

2

ostatní státy EU
ostatní státy
mimo EU
ženy z celkového
počtu

0,04

Odborní
asistenti

Asistenti

Lektoři

Vědečtí, výzkumní a
vývojoví pracovníci
podílející se na pedagog. činnosti

Vědečtí a odborní pracovníci**

Postdoktorandi ("postdok")***

Vědečtí pracovníci nespadající
do ostatních kategorií

Ostatní vědečtí,
výzkumní a vývojoví pracovníci****

Ostatní zaměstnanci*****

Německo
Polsko
Rakousko

Německo
Polsko
Rakousko

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 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.
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.
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Tab. 7.1: Zapojení vysoké školy do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj financování)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

H2020/ 7. rámcový program EK

Ostatní

CELKEM

Počet projektů*

CELKEM

0

1

1

Počet vyslaných studentů**

0

3

3

Počet přijatých studentů***

0

32

32

0

0

0

0

5

5

0

260

260

Počet vyslaných akademických a vědeckých pracovníků****

Z toho Marie-Curie Actions

0

Počet přijatých akademických a vědeckých pracovníků*****
Dotace v tis. Kč******

0

Pozn.: * = Jedná se o v daném roce probíhající projekty.

Pozn.: ** = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2020 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2019. 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 2020; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2019. 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 2020 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2019.

Pozn.: ***** = Přijíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2020; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2019.

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 financování) (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Země

Počet vyslaných studentů*
Absolventské stáže (z
celVirtuálně1
Celkem
kem)****** (z celkem)

Počet přijatých studentů**

Virtuálně1
(z celkem)

Chorvatská republika
Dánské království

Počet vyslaných akademických pracovníků***

Celkem

Počet přijatých akademických pracovníků****

Počet vyslaných ostatních pracovníků***

Počet přijatých ostatních
pracovCELKEM
níků****
za zemi

6

6

2

2

Spolková republika Německo

5

5

Lotyšská republika

3

3

Litevská republika

1

1

Polská republika

5

5

Portugalská republika

2

Slovenská republika

4

4

9

10

Španělské království

1

Turecká republika
CELKEM

2

2
3

0

0

0

32

2
0

5

0

0

40

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2020 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2019. Započítávají se pouze
studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní).
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2020; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2019. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní).
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2020 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce
2019. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2020; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2019. 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 nevyplňujte prosím buňku.
Pozn.: ****** = Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2-12 měsíců, která je započatá po úspěšném absolvování 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.
Pozn.: 1 = Pokud se virtuální mobilita na VŠ nerealizovala, uveďte nulu. Pokud se realizovala, ale nejsou dostupné údaje, uveďte kvalifikovaný odhad a buňku/buňky/sloupec okomentujte (např. kvalifikovaný odhad). Pokud není možné uvést kvalifikovaný odhad, nechte buňku prázdnou a a buňku/buňky/sloupec okomentujte (např. n/a).
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Tab. 7.3: Mobilita absolventů** (počty a podíly absolvovaných studií)

Univerzita Jana Amose
Komenského Praha s.r.o.

Bakalářské studium
podíl

Magisterské studium

počet

podíl

Navazující magisterské studium

počet

podíl

počet

Doktorské studium
podíl

CELKEM**

počet

podíl

počet

Vysoká škola Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Podíl [%] a počet absolventů, kteří během
svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v
délce alespoň 14 dní

0,2%

1,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského
studia, u nichž délka zahraničního pobytu
dosáhla alespoň 1 měsíc (tj. 30 dní)
Vysoká škola Univerzita Jana Amose Komenského Praha

0,2%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

1,0%

451,0

0,0%

0,0

1,0%

451,0

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 školou (počty)

Univerzita Jana Amose Komenského
Praha s.r.o.

S počtem účastníků vyšším než 60
Fyzické***

Virtuální***

Ostatní pracoviště celkem
CELKEM

Mezinárodní konference**
Fyzické***

Virtuální***

1
0

1

0

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
lokalizované do alespoň jednoho z následujících jazyků - angličtina, francouzština, němčina, nebo do jazyka vlastního oborovému zaměření
dané konference, např. pro filologické obory.
Pozn.: *** = Konference spadá do kategorie, pokud se jí v dané formě zúčastnilo více než 50 % účastníků (i odhadem). Kategorie jsou výlučné.
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Tab. 8.2: Odborníci z aplikační sféry* podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)
Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha s.r.o.

CELKEM
z toho ženy

Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo
její součástí
Počet osob podí- Počet osob podílejí- Počet osob podílejících se na vý- cích se na vedení zá- lejících se na zauce
věrečné práce
jištění praxí***

Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí
Počet osob podílejících Počet osob podíPočet osob podílejících se na vedení závěrečné
lejících se na zase na výuce
práce
jištění praxí***

22

45

0

0

0

0

9

26

0

0

0

0

Komentář: V tabulce jsou uvedeni ti odbornici, kteří se podíleli na výuce v kalendářním roce 2020. Počet osob podílejících se na vedení závěrečné práce je určen z
celkového počtu kvalifikačních prací, které byly odevzdány v kalendářním roce 2020. 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.
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 minimálně 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.

Tab. 8.2: Odborníci z akademické sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)
Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha s.r.o.

CELKEM
z toho ženy

Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo
její součástí
Počet osob podí- Počet osob podílejí- Počet osob podílejících se na vý- cích se na vedení zá- lejících se na zauce
věrečné práce
jištění praxí***

Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí
Počet osob podílejících Počet osob podíPočet osob podílejících se na vedení závěrečné
lejících se na zase na výuce
práce
jištění praxí***

9

13

0

0

0

0

3

6

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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Tab. 8.3: Studijní obory/programy****, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe*** po dobu alespoň 1 měsíce* (počty)
Počty aktivních studií
Počty studijních
oborů/programů****
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
CELKEM

Bakalářské studium
Akademický
profil

13 1

Magisterské studium

Profesní profil

464 2

Akademický
profil

Profesní profil

Navazující magisterské studium
Akademický
profil

Profesní profil

233

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 některého 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 studijní obory, tak údaj za studijní program

Legenda:
1) Z toho 8 "starých" oborů bez profilu
2) Z toho 425 studentů "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

1055

z toho přírůstek fyzických jednotek

1055

z toho přírůstek e-knih v trvalém nákupu

0

Knihovní fond celkem

53314

z toho fyzických jednotek

53314

z toho e-knih v trvalém nákupu

0

Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky

22

- elektronicky (odhad)*

1

- v obou formách**

0

Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny 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 předplácena tištěná forma a elektronická
je jako bonus zdarma, uvádí se pouze tištěná forma atd.).

Pozn.: = Elektronické jednotky zahrnují pouze jednotlivě nakupované tituly, nikoliv
knihy a periodika, která jsou součástí předplácených „balíků“ od vydavatelů odborné a vědecké literatury.
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