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1

Úvod

Výroční zpráva Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha za rok 2015
dokumentuje místo a úlohu této vzdělávací instituce v rámci českého vysokého školství.
VŠMVVP svoji činnost zahájila po akreditaci svého studijního programu od akademického
roku 2002/2003. V současné době poskytuje bakalářské a magisterské vzdělání ve studijních
oborech zaměřených na problematiku mezinárodních a veřejných vztahů, čímž vyplňuje
relativně malý, ale významný segment v systému vysokoškolského vzdělávání. VŠMVVP je
soukromou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí s pracovišti v Praze a Bratislavě. Jejím
hlavním cílem je v dlouhodobém horizontu dosahovat pedagogické a výzkumné produkce na
všech úrovních (publikační činnost, konference, mezinárodní spolupráce, grantová činnost
aj.), které jsou srovnatelné s výstupy programově podobných vysokých škol v České
republice. Na VŠMVVP dlouhodobě působí řada velmi kvalitních akademických
pracovníků. Prioritou školy je snaha zefektivnit fungování školy v oblastech výzkumu,
výzkumných a grantových projektů a vědecké spolupráce školy s tuzemskými i zahraničními
institucemi na úrovni základního a aplikovaného výzkumu. Důraz je kladen také na profesní
růst interních akademických pracovníků, který považujeme za základní předpoklad
k zabezpečení kvality pedagogické, kreativní a výzkumné práce. V roce 2015 se VŠMVVP
snažila posílit vnímání této školy veřejností jako pozitivní, kvalitní a profesionální vzdělávací
instituce, stabilizovat jednotný vizuální styl školy a webové a tištěné prezentace konkrétních
studijních oborů a vědeckých projektů. Zvláštní pozornost byla věnována také posílení
vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti. Vedle poskytnutí kvalitního vzdělání jsme
usilovali o spravedlivý a rovný přístup a budování otevřeného a tvůrčího vysokoškolského
prostředí, v němž je rozvíjena identifikace studentů a členů akademické obce s edukativními
a výzkumnými záměry VŠMVVP.
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2

Základní údaje o vysoké škole
a) Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Sídlo vysoké školy:

U Santošky 17, Praha 5 - Smíchov, 150 00

Telefón :

251 563 158, 251 562 124, 251 561 557

E-mail :

info@vsmvv.cz

Webová adresa:

www.vsmvv.cz

Zkratka vysoké školy:

VŠMVVP

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. má 5 kateder:
Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie;
Katedra evropských studií, veřejné správy a práva;
Katedra politologie a společenských věd;
Katedra PR a komunikace;
Katedra jazyků.

Struktura vysoké školy, její součásti a vazby mezi nimi jsou zřejmé z organizačního schématu
školy, které je na následující straně.
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b) Organizační schéma VŠMVVP, o.p.s.
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c) Přehled institutů a detašovaných pracovišť VŠMVVP

Název pracoviště
Český institut reklamní
a marketingové komunikace
Vzdělávací a konzultační
institut v Bratislavě

Sídlo institutu

Odpovědný pracovník

Praha

Ing. R. Němec

Bratislava

prof. PhDr. O. Krejčí, CSc.

d) Složení správních a samosprávných akademických orgánů VŠMVVP
Správní orgány Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Předseda správní rady o. p. s.

Mgr. Jana Houdková

Členové správní rady o.p.s.

Jana Flašková
Pavel Flaška

Generální ředitelka

Mgr. Martina Houdková

Ředitelka účelového zařízení

Mgr. Lenka Bukovská

Ředitel vzdělávacího a konzultačního
institutu v Bratislavě

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Organizační struktura Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Vedoucí sekretariátu

Nadežda Sýkorová

Vedoucí studijního oddělení (Praha)

Tereza Sato

Pracovnice studijního oddělení (Praha)

Blanka Králová
Mgr. Miloslava Přibylová

Vedoucí knihovny (Praha)

Mgr. Alena Vlčková

Vedoucí studijního oddělení (Bratislava)

PhDr. Ingrid Kuzmínová
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Pracovnice studijního oddělení
(Bratislava)

PhDr. Veronika Zöldová
Bc. Barbora Holíková

Katedry VŠMVVP
Katedra mezinárodních vztahů
a diplomacie

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

Katedra evropských studií, veřejné správy
a práva

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

Katedra politologie a spol. věd

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Mgr. Lenka Bukovská

doc. Ing. Michael Kroh, CSc.
Katedra Public Relations a komunikace
Katedra jazyků

PhDr. Luděk Švehlík, CSc.
Mgr. Kateřina Baušteinová

Katedra verejnej politiky (Bratislava)
Katedra svetovej politiky (Bratislava)
Katedra jazyků (Bratislava)

JUDr. Mgr. Martin VLHA, Ph.D.
PhDr. Tatiana Tökölyová, Ph.D.
PhDr. Jana Hogh
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Samosprávné akademické orgány Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
Praha
Rektorka
Prorektor pro vědu a výzkum
Prorektor pro zahraniční vztahy
a PR
Prorektorka pro výuku, rozvoj
a evaluaci vzdělávání

doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

do 28. 02. 2015

PhDr. František Pertl
Mgr. Lenka Bukovská

Akademická rada Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Předsedkyně rady
doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
Členové akademické obce školy:
Mgr. Kateřina Baušteinová
Mgr. Lenka Bukovská
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Jozef Ftorek, M.A.
doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.
JUDr. Helena Chaloupková
Ing. Zdeněk Koníček
Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D.
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
PhDr. Jana Marková, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Matějka
PhDr. František Pertl
PhDr. Vít Rouč, Ph.D.
PhDr. Luděk Švehlík, CSc.
doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
JUDr. Štefan Viedenský

od 1. 4. 2015
od 1. 4. 2015
od 1. 4. 2015
od 1. 4. 2015
od 1. 4. 2015

od 1. 4. 2015
do 28. 2. 2015
od 1. 4. 2015
od 1. 4. 2015
od 1. 4. 2015
do 31. 1. 2015
od 1. 4. 2015
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Nečlenové akademické obce školy:
Mgr. Martina Houdková
PhDr. Ľudovít Hucík
PhDr. Jan Kohout
Mgr. Pavel Brabec
doc. Ing. Václav Petříček, CSc.

generální ředitelka VŠMVVP
zástupce ředitele Vzdělávacího a konzultačního
institutu v Bratislavě
MZV ČR
prezident Asociace českých reklamních agentur
a marketingové komunikace
předseda představenstva, Komora pro hospodářské
styky se SNS, s.o.k.

PhDr. Ing. Miriam Zajacová

jednatelka Central European Education Institute
s.r.o., Bratislava

Ing. Martin Tlapa, MBA.

náměstek ministra zahraničních věcí

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA.

děkan Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE Praha

JUDr. Věra Jeřábková, CSc.

ředitelka DA MZV ČR

Akademický senát
Předsednictvo senátu:
Předseda Akademického senátu
Místopředseda Akademického senátu (akad. pracovník)
Místopředseda Akademického senátu (student)
Členové senátu – akademičtí pracovníci:
Ing. Tomáš Doležal
Ing. Dagmar Dvořáková
Josef Ftorek, M.A.
PhDr. Jana Hogh
PhDr. Marián Děd, Ph.D.
Ing. Barbara Kubešová
PaedDr. Helena Salačová
JUDr. Štefan Viedenský
Mgr. JUDr. Martin Vlha, Ph.D.
Členové senátu – studenti:
Soraya Belaidi
Elena Dobalová
Bc. Jozef Hrabina
Jan Dvořák
Pavel Kuka
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Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
PhDr. Tatiana Tökölyová, Ph.D.
Bc. Martin Bogola
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Alžběta Mocková
Margarita Tsagareyshvili
Disciplinární komise

Akademičtí pracovníci:
Předsedkyně

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
JUDr. Štefan Viedenský
PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Studenti:

Bc. Marie Václavová
Tereza Veselá
Jaroslav Gavenda
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e) Zastoupení VŠMVVP v reprezentaci vysokých škol
Škola a její učitelé si postupně vytvářejí dobrou pozici nejen v systému českých
vysokých škol, ale i ve společnosti vůbec. Projevuje se to mimo jiné i v zastoupení a činnosti
školy či jednotlivých pracovníků navenek.
Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ),
v mezinárodních a profesních organizacích
Organizace

Stát Status

ČKR - doc. Štouračová

ČR

člen

Asociace soukromých vysokých škol - Ing. Kratochvíl, Ph.D.

ČR

člen

Rada vysokých škol – PhDr. Pertl

ČR

člen

Svaz průmyslu a dopravy ČR – doc. Gavlas

ČR

člen

Vědecká rada Nakladatelství Professional Publishing – doc. Štouračová ČR

člen

České sdružení pro Spojené národy (ČSSN) - doc. Štouračová,
dr. Dubský, prof. Lehmannová)

ČR

člen

Vědecká rada Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů UMB
Banská Bystrica -prof. Krejčí

SR

člen

CEPSA – Central European Political Science Association –PhDr.
Tökölyová

SR

secretary
general

New Zealand Studies Association – PhDr. Tökölyová

SR

Journal of Geography, Politics and Society – PhDr. Tökölyová

Pol

člen
člen
redakční
rady

Vědecká rada Muzea Slovenského národního povstání – prof. Krejčí

SR

člen

Pozn.: Status – postavení VŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod.
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f) Poslání, vize a strategické cíle VŠMVVP
VŠMVVP připravuje své studenty ve dvou bakalářských oborech – „Mezinárodní
vztahy a diplomacie“ a „Veřejná správa a public relations“ a ve třech magisterských oborech
– „Mezinárodní a diplomatická studia“, „Evropská studia a veřejná správa“ a „Politologie
a politický marketing“.
Dlouhodobé cíle školy jsou vyjádřeny v „Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2011 – 2015“.
K prioritám a strategickým cílům školy patří:
 trvalé zvyšování kvality a relevance,
o především kvality vzdělávací činnosti jak v sídle školy, tak i ve vzdělávacích
institutech (pobočkách),
o podpora systémů kontroly a ochrany proti plagiátorství,
o podpora kvalifikačního rozvoje mladých akademických pracovníků školy a rozvíjení
podmínek pro pedagogické a další vzdělávání akademických pracovníků


zaměření vědecké práce zejména do oblastí prioritně rozvíjených školou, tj. do oblastí:
o ekonomické diplomacie,
o mezinárodně politické situace a vztahů na Západním Balkáně
o geopolitiky Ruska
o problematiky války a míru, zahraničně politických doktrín a vojenských strategií.
V těchto oblastech škola usiluje o získání grantů jak od GAČR, tak i dalších institucí,
včetně Visegrádských a podnikových grantů. Plánovaným výsledkem vědeckovýzkumné
činnosti školy je mj. i vydání čtrnácti monografií, z nichž část již byla realizována. Škole
se však nedaří získávat všechny zamýšlené granty.



Vytvoření podmínek pro širší přístup a podporu vzdělávání studentů tak, aby škola
mohla požádat o akreditaci doktorandského studia, o akreditaci výuky vybraného
modulu studijního programu v cizím jazyce (anglickém) a o realizaci rigorózního řízení.



Vytváření a rozvíjení vazeb školy s jejími absolventy jako zpětné vazby obsahu
a kvality výuky a potřeb praxe. K tomu již byl vytvořen Klub absolventů, který řadu let
aktivně pracuje a to jak v sídle školy, tak na pobočce v Bratislavě.
g) Změny v oblasti vnitřních předpisů

V průběhu roku došlo ke změně v dokumentu „Statut Vysoké školy mezinárodních
a veřejných vztahů Praha, o.p.s.“, konkrétně v názvu školy v anglickém jazyce a dále došlo
ke změně ve schématu školy – byly zrušeny Oborové rady.
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h) Poskytování informací podle § 18 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
VŠMVVP nepatří k subjektům, které mají zvláštním zákonem uloženu povinnost
předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti.
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3

Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost
a) Akreditované studijní programy (tabulka 3.1)

Škola má akreditován studijní program „Mezinárodní a veřejné vztahy“ v bakalářském
a v navazujícím magisterském studiu, a to v jeho prezenční i kombinované formě. Ve
schématu na následující straně je uvedeno jeho členění na studijní obory a na jejich
specializace.
V tabulkách 3.1 jsou pak uvedeny studijní programy a studijní obory tak, jak byly
realizovány v Praze a na detašovaném pracovišti v Bratislavě.
b) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce (tabulka 3.2)
Škola zatím nemá, ale vytváří podmínky pro jejich realizaci v budoucnu.
c) Studijní programy uskutečňované jako tzv. joint/double/multiple degree (tabulka
3.3)
Škola posuzovala možnost realizovat dvoudiplomové studium, avšak takový program
zatím nebyl zpracován, ani akreditován.
d) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se
sídlem v ČR (tabulka 3.4)
Škola neuskutečňovala žádný studijní program s jinou vysokou školou, ale při
realizaci vlastních studijních programů spolupracovala s jinými vysokými školami. Jde
především o spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, s Fakultou politických věd
a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a s Vysokou školou
evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.

- 17 -

Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

Program
Mezinárodní a veřejné vztahy

CYKLUS STUDIA

CYKLUS STUDIA

BAKALÁŘSKÝ

MAGISTERSKÝ

OBOR
Mezinárodní vztahy
a diplomacie
(MVD)
PS + KS

OBOR
Veřejná správa a
Public Relations
(VSPR)
PS + KS

SPECIALIZACE
Veřejná správa
(VS)
PS + KS

OBOR
Mezinárodní a
diplomatická studia
(MDS)
PS + KS

SPECIALIZACE
Public relations
(PR)
PS + KS
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OBOR
Politologie a politický
marketing

(PPM)
PS + KS

OBOR
Evropská studia
a veřejná správa
(ESVS)
PS + KS
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e) Studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou (tabulka 3.5)
Škola neuskutečňovala žádný studijní program s vyšší odbornou školou.
f) Studijní programy uskutečňované mimo Prahu (tabulka 3.6)
Mimo Prahu se uskutečňovalo bakalářské i magisterské studium v Bratislavě.
g) Studijní programy s výstupy popsanými metodikou terciárního vzdělávání
Akreditovaný studijní program zatím neměl výstupy popsané metodikou Národního
referenčního rámce terciárního vzdělání.
h) Kreditní systém studia
Škola uplatňovala kreditní systém odvozený od systému ECTS, respektovala jeho
pravidla (např. celkový počet kreditů, vydávání Diploma Supplement všem absolventům).
Vzhledem k poměrně malému počtu volitelných předmětů neplnil kreditní systém své poslání
při tvorbě individuálních studijních programů jednotlivými studenty. Naopak pozitivně sloužil
kreditní systém při studijních pobytech našich studentů v zahraničí a zahraničních studentů
u nás. Kreditní systém bude ve škole plně zaveden pro příští akreditaci v roce 2017.
i) Přehled dalších vzdělávacích aktivit VŠMVVP
Škola věnovala značnou pozornost dalším vzdělávacím aktivitám a účasti studentů na
nich. Tyto aktivity měly různou podobu (vědecké konference, přednášky význačných
osobností a odborníků z praxe).
V roce 2015 se uskutečnilo 5 konferencí, 12 přednášek a 15 jiných kulturních
a vzdělávacích akcí:
Konference:
1. SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ KE DNI EVROPY 2015 – Evropa – 70 let v míru
a v prosperitě
5. května 2015 se v rámci evropských dnů na půdě Evropského domu konalo pod záštitou
předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky již 21. slavnostní shromáždění
organizované VŠMVVP.
2. KULATÝ STŮL DEN EVROPY – Evropa – 70 let v míru a v prosperitě
6. května 2015 se na půdě VŠMVVP konala X. mezinárodní konference věnovaná Evropské
unii.
Toto akademické fórum se konalo pod záštitou rektorky VŠMVVP Judity Štouračové
a vystupovali na něm nejen představitelé akademické, ale také studentské obce.
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Z obou konferencí byl vydán sborník v knižní podobě.
3. EKONOMICKÁ DIPLOMACIE: účinná pomoc při dobývání zahraničních trhů
16. června 2015 se na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR konala pod záštitou ministra
zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka konference o ekonomické diplomacii, na kterou přišlo
200 účastníků – zástupců státní správy, manažerských kruhů i akademické obce.
4. VĚDECKÁ KONFERENCE – VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Záštitu nad touto konferencí, která se 19. listopadu 2015 konala v rámci projektu Pražský
právnický podzim na půdě VŠMVVP, převzal náměstek ministra vnitra RNDr. Josef
Postránecký, CSc.
5. STUDENTSKÁ KONFERENCE – EURÓPA A VOJNA
9. 4. 2015 se konala studentská konference ve Vzdělávacím a konzultačním instutu
v Bratislavě. Na organizaci se podíleli nejen studenti, ale i pedagogové Institutu.
Přednášky:
6. CESTA NA VRCHOL – setkání u kávy s Kateřinou Neumannovou – 5. února 2015
7. PALČIVÉ PROBLÉMY EU – MÁME ŘEŠENÍ? – Pavel Telička – 20. února 2015
8. DISKUSNÍ VEČER – VÝVOJ V SÝRII PO „ARABSKÉM JARI“ – prof. Oskar
Krejčí, doc. František Škvrnda, PhDr. Tatiana Tökölyová – 26. 3. 2015
9. SETKÁNÍ U KÁVY – Ing. Rudolf Baťa – bývalý fotbalový funkcionář – 30. března 2015
10. TIME-MANAGEMENT ANEB ČAS JE VŠUDE KOLEM NÁS – Mgr. Karel
Kortánek, MBA – 1. dubna 2015
11. SETKÁNÍ U KÁVY – Ing. Pavel Zíka, zakladatel společnosti SportInvest – 23. dubna
2015
12. DISKUSNÍ VEČER – QUO VADIS RUSKO – prof. Oskar Krejčí, doc. František
Škvrnda, prof. Igor Kosír, PhDr. Tatiana Tökölyová – 14. 5. 2015
13. OD NÁPADU K VLASTNÍMU BYZNYSU – interaktivní workshop – Margareta
Křížová, MBA – 15. října 2015
14. ECONOMIC AND POLITICAL CONFLICTS – profesor Jerry Harris – 19. října 2015
15. DISKUSNÍ VEČER – Oblast SubSaharskej Afriky ako jedného z najbohatších
regiónov na nerastné suroviny a najdynamickejšie sa rozvíjajúceho, málo poznaného –
dr. Jozef Černák – 11. 11. 2015
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16. DISKUSNÍ VEČER – POSTOJ RUSKA K SÝRII – Šabanov – vyslanec Ruské
federace v Sýrii – 3. 12. 2015
17. AKTUÁLNÍ OTÁZKY BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY ČR – Tomáš Szunyog – ředitel
odboru bezpečnostní politiky MZV ČR – 16. prosince 2015
Výstavy:
1. OBRAZY – výstava Zdenky Marie Novákové od 26. října 2015
2. VERNISÁŽ VÝSTAVY STUDENTKY RANIYE KHOLMURODOVE – OBRAZY –
24. listopadu 2015
3. CHRÁNĚNÁ DÍLNA A MANO – 17. prosince 2015 - opakovaně v adventním čase se
v přízemí budovy školy konala prodejní výstava keramických výrobků handicapovaných
tvůrců z A MANO.
Různé:
4. GAUDEAMUS PRAHA – škola se zúčastnila ve dnech 27. – 28. 1. 2015 veletrhu
vysokých škol jako vystavovatel
5. REPREZENTAČNÍ PLES Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě
VŠMVVP– 5. ročník s názvem „Kvetinový ples“ se konal 7. 2. 2015.
6. VÝSTAVA PROFESIA DAYS – Výstaviště Incheba Bratislava – propagace
Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě – 25. – 26. 2. 2015
7. DIPLOMATS PRESSBURG – závěrečný hokejový zápas EUHL s UTB Zlín - sezóna
2014/2015
8. STAŇ SE NA DEN STUDENTEM VYSOKÉ ŠKOLY - 23. března 2015
9. REKTORSKÝ SPORTOVNÍ DEN – 28. dubna 2015
10. PRACOVNÍ SEMINÁŘ EUHL se slavnostním zakončením sezóny 2014/2015
(galavečer) – Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě – 19. 5. 2015
11. BIELA PASTELKA – studenti a hokejové družstvo Vzdělávacího a konzultačního
institutu v Bratislavě podpořili svou účastí veřejnou sbírku Únie nevidiacich a slabozrakých
SR – 25. 9. 2015
12. ADAPTAČNÍ KURZ pro nové studenty se uskutečnil v areálu Botanica ve dnech
30. 9. – 2. 10. 2015
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13. AKADÉMIA VAPAC – Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě se zúčastnil ve
dnech 6. - 8. 10. 2015 veletrhu vysokých škol jako vystavovatel.
14. GAUDEAMUS BRNO – škola se zúčastnila ve dnech 3. – 6. listopadu 2015 veletrhu
vysokých škol jako vystavovatel.
15. DNI SAMOSPRÁVY MIESTNEJ ČASTI BRATISLAVA – STARÉ MESTO –
prezentace hokejového družstva EUHL Diplomats Pressbur – 15. 12. 2016
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4

Studenti
a) Studenti v akreditovaných studijních programech (tabulka 4.1)

Z tabulky 4.1 vyplývá, že celkový počet studentů dosáhl v roce 2015 počtu 886, což
téměř odpovídá cílům zakotveným v Dlouhodobém záměru rozvoje školy na léta 2011 až
2015. V bakalářském studiu v roce 2015 studovalo 525 studentů a v magisterském studiu 361
studentů.
Vývoj počtu studentů v posledních sedmi letech je zachycen v následující tabulce.
Jako pozitivní trend lze hodnotit skutečnost, že přes nepříznivý demografický vývoj se
celkový počet studentů snížil jen nepatrně (8 %) a zůstává v rozmezí optimálních počtů:
Počet studentů školy v letech 2009 až 2015
Rok

Bakalářské studium

Magisterské studium

Celkem

2009

574

307

881

2010

630

349

979

2011

762

348

1110

2012

789

388

1177

2013

677

433

1110

2014

564

397

961

2015

525

361

886

b) Studenti samoplátci (tabulka 4.2)
c) Studenti ve věku nad 30 let (tabulka 4.3)
Skutečnost, že 20% studentů školy je ve věku nad 30 let je dána tím, že škola
uskutečňuje kombinované studium. V kombinovaném studiu bylo zapsáno všech 178 studentů
nad 30 let a v prezenčním studiu žádný.
d) Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (tabulka 4.4)
Z celkového počtu 886 studentů jich z nejrůznějších důvodů nepokračovalo ve studiu
celkem 116, převážně v bakalářském programu (85). K příčinám nepokračování ve studiu
(příčinám neúspěšnosti) patří nejen neplnění studijních povinností, ale i závažné rodinné
důvody, mateřství, odjezd do zahraničí na studium nebo praxi spojenou se získáním peněz na
studium v budoucnosti a neobdržení povolení k pobytu u občanů některých cizích států.
Škola u studentů, kteří měli zájem o studium a dobré výsledky studia, individuálně
sleduje příčiny nepokračování ve studiu a snaží se příčiny překonat. Na druhé straně
studentům, kteří nemají zájem a potřebné výsledky, v souladu se zákonem o vysokých
školách a školními předpisy studium průběžně ukončuje.
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Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti
e) Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti
V předcházejících letech škola aktualizovala studijní a zkušební řád školy. Byla
například upřesněna pravidla pro uzavírání semestrů a ročníků, posílen tlak proti tendencím
některých studentů prodlužovat dobu studia, zvýrazněna průběžná kontrola studijních
výsledků atd.
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5

Absolventi
a) Absolventi akreditovaných studijních programů (tabulka 5.1)

Tabulka informuje o celkovém počtu absolventů bakalářského a magisterského studia.
V AR 2014/2015 úspěšně absolvovalo studium 333 studentů, z toho 164 bakalářského
programu a 169 magisterského programu. Z těchto údajů však nelze vyvozovat závěry
o úspěšnosti studia, vyjádřené počtem absolventů končících studium ve standardní době.
b) Spolupráce a kontakt s absolventy
Klub absolventů VŠMVV Praha, který působí v Praze i na pobočce v Bratislavě, byl
i nadále efektivní institucí komunikace s absolventy školy. Činnost Klubu v Praze byla
zaměřena především na udržování a rozvíjení kontaktů absolventů se svou alma mater, ale
i mezi absolventy navzájem. Součástí jeho aktivit bylo pravidelné informování členů
o zajímavých akcích školy – absolventi se pravidelně účastní konferencí pořádaných školou.
Klub absolventů při Vzdělávacím a konzultačním institutu VŠMVVP v Bratislavě,
založený v r. 2012, je velmi aktivní a úzce spolupracuje s Klubem v Praze.
c) Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů školy
Zapojení absolventů školy do pracovního procesu je bezproblémové, neboť studijní
program školy reflektuje reálné potřeby společenské praxe, které si studenti ověřují již
v průběhu samotného studia.
d) Spolupráce s budoucími zaměstnavateli absolventů
Tuto oblast škola zajišťovala přímými kontakty s potenciálními zaměstnavateli svých
absolventů: zvala vybrané odborníky z praxe k přednáškám a diskusím se studenty i učiteli
školy, nominovala své studenty do přípravných týmů pro organizování různých akcí na
regionální i státní úrovni.
V průběhu akademického roku studenti konali praxi v různých oblastech veřejného
života. Velká část studentů konala praxi na městských a místních úřadech a ve státní správě
v místě svého bydliště, část v soukromé sféře – ve firmách a společnostech, a to zejména
v oblasti administrativy.
Jednotlivě konali studenti praxe v těchto institucích: Úřad vlády ČR, Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Magistrát hl.m.Prahy, OZP, Katastrální úřad pro hl.m.
Prahu, Český rozhlas, Ústav mezinárodních vztahů, Institut pro politiku a společnost, Rada
pro mezinárodní vztahy, Diplomatická akademie MZV ČR, Centrum Dialog o.p.s., UNICEF,
Česká centra při MZV ČR, WTA s.r.o. (World Trade for All), WHO (World Health
Organization) apod.
Studenti Vzdělávacího a konzultačního Institutu v Bratislavě absolvovali krátkodobé
stáže na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí SR.
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Velmi často se na školu obracely PR oddělení, PR a marketingové agentury a také
personální agentury, které hledají do svých řad schopné spolupracovníky právě z naší školy,
z oboru Public Relations.
Pravidelně se studenti zapojovali i do pomoci dalším neziskovým organizacím, s nimiž
připravovali projekty jako koordinátoři (Erasmus, Edison apod.)
Dílčí stáže pomohla škola zprostředkovat například na Velvyslanectví Ukrajiny v ČR,
Velvyslanectví Ruské Federace v ČR a v Evropském parlamentu v Bruselu.
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6

Zájem o studium
a) Zájem o studium na VŠMVVP (tabulka 6.1 a 6.1.1)

Údaje o počtu uchazečů v tabulkách 6.1 doplníme informací o vývoji počtu zájemců
o studium v letech 2009 až 2015.
Vývoj zájmu o studium na VŠMVVP v letech 2009 – 2015
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Počet přihlášených
901
1049
999
917
847
762
614

Počet zapsaných ke studiu
608
604
435
473
428
416
316

Celkový zájem o studium byl v roce 2015 srovnatelný, i když mírně nižší v porovnání
s rokem předcházejícím.
Celkově bylo v roce 2015 podáno 614 přihlášek do bakalářského a magisterského
studia, z toho v Praze 279 a v Bratislavě 335. Přijímacího řízení se zúčastnilo celkem
384 uchazečů a ke studiu bylo zapsáno celkem 316 uchazečů, z toho v Praze
123 a v Bratislavě 193.
Zájem o bakalářské studium projevilo celkem 391 studentů a ke studiu jich bylo
zapsáno celkem 154. Do magisterského studia se přihlásilo 223 studentů a ke studiu bylo
zapsáno celkem 162 studentů.
b) Charakter přijímacího řízení
Rozhodnutí o přijetí ke studiu závisí především na úrovni a obsahu přijímacího
motivačního pohovoru, kterým se uchazeč o studium představuje dvoučlenné přijímací komisi
a prezentuje svůj zájem o studium oboru. Tyto komise jmenuje rektorka školy z řad předních
pedagogů. Komise vezmou v úvahu další faktory, jako jsou studijní výsledky na střední škole,
výsledky maturitní zkoušky, složené státní zkoušky, certifikáty z jazykových zkoušek, účast
uchazeče v soutěžích, praxe uchazeče, vystupování uchazeče atd. a poté doporučí či
nedoporučí přijetí ke studiu. O přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektorka školy.
Všichni uchazeči o bakalářské studium píší test z anglického jazyka, který je zaměřen
na znalosti gramatiky a zjištění slovní zásoby a slouží pro rozhodnutí, do které výukové
skupiny podle úrovně znalostí bude student zařazen.
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c) Podíl absolventů bakalářského studia z jiných vysokých škol než VŠMMVP na
celkovém počtu studentů prvního ročníku magisterského studia (tab. 6.2)
V prvním ročníku magisterského studia bylo 55 absolventů bakalářského studia
z jiných vysokých škol než z VŠMVVP, to je 34 % z celkového počtu studentů
1. ročníku (162). Oproti předcházejícímu roku, kdy podíl těchto studentů představoval 36 %,
došlo k mírnému poklesu.
d) Spolupráce se středními školami
VŠMVVP spolupracovala intenzívně se Střední školou mezinárodních a veřejných
vztahů Praha 2, Michelská 12. Dobrá spolupráce je navázána také se Střední odbornou školou
Drtinova 3, ve které se vyučuje i Veřejná správa a jejíž studenti se pravidelně zúčastňují
veřejných přednášek zajímavých a známých osobností organizovaných naší školou a naši
pedagogové pořádají nepravidelně přednášky pro studenty SOŠ Drtinova v jejich areálu.
Za aktuální, v souvislosti s informovaností o VŠMVVP, považujeme spolupráci
s vysokými školami, které mají bakalářské studium, na které by jejich absolventi mohli
navázat ve studiu magisterském na VŠMVVP.
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7

Akademičtí pracovníci
a) Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků (tabulka 7.1)

V roce 2015 měla škola celkem (včetně detašovaného pracoviště) 90 pedagogických
pracovníků, z toho:
- 7 profesorů
- 16 docentů
- 24 odborných asistentů s vědeckou hodností Ph.D. nebo CSc. (Praha 11, Bratislava 13)
- 43 odborných asistentů bez vědecké hodnosti.

Profesory a docenty uvádíme jmenovitě:
prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
prof. PhDr. Ján Koper, Ph.D.
prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
prof. PhDr. Peter Terem, Ph.D.
prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.
doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.
doc. RNDr. Bohumír Štědroň
doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
doc. Ing. Michael Kroh, CSc.
doc. PhDr. Peter Čajka, Ph.D.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D.
doc. Ing. Ján Králik, CSc.
doc. PhDr. Lucia Rýsová, Ph.D.
doc. Ing. Oskar Novotný, CSc.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
doc. Ing. Naděžda Jankelová, Ph.D.
doc. PaedDr. Radovan Gura, Ph.D.
doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
doc. PhDr. Lucie Mokrá, Ph.D.

Bratislava
Praha
Praha
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava do 31. 8. 2015

V tabulce 7.1 jsou uvedeny přepočtené počty akademických pracovníků zahrnující
pouze pracovníky, kteří mají se školou uzavřenu pracovní smlouvu (nejsou bráni v úvahu
pedagogičtí pracovníci, kteří mají se školou uzavřenu dohodu o činnosti nebo dohodu
o provedení práce).
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b) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (tabulka 7.2)
V tabulce 7.2 uvádíme údaje o věkové struktuře pracovníků, kteří měli se školou
uzavřenu pracovní smlouvu. 20 pedagogů, tj. 56 %, je v nejproduktivnějším věku mezi
30 až 50 roky a dalších 16 pedagogů, tj. 44 % mezi 50 až 70 lety.
c) Pracovníci podle rozsahu pracovních úvazků (tabulka 7.3)
Také tabulka 7.3 zahrnuje údaje o pracovnících, kteří měli se školou uzavřenu
pracovní smlouvu. Sloupec s údaji o vědeckých hodnostech (CSc., PhD. atd.) není v tabulce
jednoznačný. Může zahrnovat jen odborné asistenty s vědeckou hodností nebo všechny
učitele s vědeckou hodností. Zvolili jsme variantu odborných asistentů s vědeckou hodností.
d) Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím (tabulka 7.4)
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha má detašované pracoviště
v Bratislavě, a proto vykazuje mimořádně velký počet pracovníků s cizím státním
občanstvím. Z celkového počtu pracovníků má cizí státní občanství 36, z toho 35 občanů SR
přednášejících v Bratislavě.
e) Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2015 (tabulka 7.5)
V roce 2015 nebyl jmenován žádný z našich pracovníků.
f) Kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků (tabulka 7.6)
V roce 2015 neprobíhaly středně ani dlouhodobé kurzy. V průběhu roku škola ale
pořádala přednášky předních odborníků spojené s diskusí k aktuálním otázkám mezinárodních
vztahů, PR a politického marketingu, kterých se zúčastňovali pedagogičtí pracovníci.
g) Kariérní řád VŠMVVP
Jako samostatný dokument škola kariérní řád nemá. Problematika je zahrnuta do
Statutu školy a do Organizační směrnice.
Vedení školy využívá jako motivačního nástroje odměny, které se vyplácejí zpravidla
v závěru roku v závislosti na dosahovaných výsledcích jednotlivých pracovníků.
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8

Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
a) Stipendia studentům dle počtu studentů (tabulka 8.1)

V roce 2015 mohli studenti získat ubytovací stipendium. Podle podmínek MŠMT bylo
možno poskytnout toto stipendium 235 studentům a byla vyplacena částka 666.640,- Kč.
Na škole však studuje řada studentů ze sociálně slabších poměrů. Studenti naší vysoké
školy mohou financovat školné studentským úvěrem Gaudeamus. Se studentským kontem G2
mají řadu výhod - výběry z bankomatů zdarma, zlevněné cestovní pojištění, internetové,
mobilní a telefonní bankovnictví zdarma, slevy u Student Agency.
Pro studenty prezenčního studia jsou zajišťovány ISIC karty studenta, jejichž
prostřednictvím mají studenti možnost využívat množství slev a výhod.
Sociálně slabším studentům povoluje škola splácet školné podle individuálního
splátkového kalendáře.
b) Školní stipendijní program
Od akademického roku 2013/2014 umožňuje škola výborným studentům získat
prospěchové stipendium. Hlavním důvodem pro založení stipendia byla a je podpora
nadaných a pracovitých studentů, kteří během svého studia dosahují nadstandardních
výsledků. Pro získání finanční podpory musí splnit nastavená kritéria z hlediska studijních
výsledků a současně také dokázat prezentovat své schopnosti a dovednosti při osobním
setkání se členy správní rady. Stipendium je také zároveň možností jak snížit finanční náklady
spojené se studiem soukromé vysoké školy.
c) Poradenské služby
Škola organizovaně tyto služby vnějším subjektům neposkytovala a ani nebyly
vyžadovány. Poradenské služby vůči vlastním studentům realizovala jako součást
společenských a odborných praxí. V tomto se škola snažila aktivně angažovat a vyhledávala
pro studenty zajímavé pracovní příležitosti. Přičemž nejen pro možnost získat profesní
dovednosti a zkušenosti, ale také pro možnost reálného přivýdělku ke studiu.
d) Studenti se specifickými potřebami
Škola přijímá i studenty z jiných zemí, kteří bývají v počáteční fázi studia
znevýhodněni jazykovou bariérou. Přijímací pohovory s těmito uchazeči se vedou pokud
možno v jejich mateřském jazyce, případně v anglickém jazyce, snahou je ale co nejdříve za
vydatné podpory vyučujících dovést studenty ke zvládnutí konverzační úrovně českého
jazyka. Proto škola nabízí těmto studentům v době prázdnin také přípravný kurz českého
jazyka a pro bakalářské i magisterské studium otevírá vždy jako jeden z možných cizích
jazyků předmět Čeština pro cizince. V průběhu studia mají vyučující ke studentům
individuální přístup, v některých případech jim zpočátku umožňují skládat zkoušky
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v kombinaci českého a jejich rodného nebo anglického jazyka a připravují pro ně speciální
studijní materiály. V souvislosti se snahou zvýšit kvalitu přijímaných studentů škola zavedla
také vstupní přijímací testy z českého jazyka, jimiž ověřuje kvalitu znalostí. Požadavek školy
zní, aby kvalita vstupní znalosti českého jazyka odpovídala úrovni A1 - A2 (na ni se mohou
studenti připravit právě v prázdninovém kurzu), cílem čtyřsemestrální výuky předmětu
Čeština pro cizince je dosáhnout na úroveň C1 v mantinelech společného jazykového
referenčního rámce.

e) Mimořádně nadaní studenti
Nadané studenty zapojujeme do vědecko-výzkumných úkolů ve funkci pomocných
vědeckých sil. V roce 2015 takto působilo 30 studentů. Tito studenti spolupracují
s vyučujícími na řešení různých grantových či jiných tvůrčích úkolů. V rámci studentské
praxe umožňuje škola nadaným studentům zapojení v různých význačných institucích
a centrálních orgánech. Pokud má nadaný student zájem zkrátit si studium tím, že vystuduje
dva ročníky během jednoho akademického roku, škola mu to po přezkoumání jeho studijních
předpokladů umožní.

f) Ubytovací a stravovací služby (tabulka 8.2)
Ubytování studentům škola nezajišťuje, pouze zprostředkovává informace
o možnostech ubytování. Studentům jsou poskytována na základě žádosti na MŠMT
ubytovací stipendia. V roce 2015 byla vyplacena na ubytovacích stipendiích celková částka
666.640,- Kč celkem 235 studentům.
Ve škole funguje studentský klub, který byl vytvořen rekonstrukcí prostor bývalého
školnického bytu. Součástí studentského klubu je bufet, který slouží studentům i zaměstnancům
školy. Menzu škola nemá.
Pro studenty Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě je zajišťováno
ubytování v sídle budovy školy (prostory hotelu ÚVS) za zvýhodněných podmínek.
g) Péče o zaměstnance
Zaměstnancům, kteří pracují na plný pracovní úvazek, poskytuje škola příspěvek na
stravování formou stravenek v hodnotě 60,- Kč, přičemž zaměstnavatel hradí 60%
a zaměstnanec 40%.
Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě zaměstnancům, kteří pracují na plný
pracovní úvazek, poskytuje příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 4,80 Eur,
přičemž zaměstnavatel hradí 55% a zaměstnanec 45%.
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9

Infrastruktura
a) Fondy knihoven (tabulka 9.1)

Knihovna VŠMVVP shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje knihovní dokumenty
a poskytuje knihovnicko-informační služby uživatelům knihovny. Složení fondu kopíruje
předměty studijních oborů a je vícejazyčné. Převažují česky a anglicky psané dokumenty.
V knihovně je zaveden automatizovaný knihovní systém KP-WIN-SQL.
Akvizice, resp. objednávání knihovních dokumentů periodického i neperiodického
charakteru probíhá v součinnosti s jednotlivými katedrami a vedením školy. Knihovna též
vyřizuje a eviduje případné objednávky z grantových prostředků. Převažujícími dodavateli
v roce 2015 byly firmy MEGABOOKS spol. s r.o. a Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o. Na doplňování knihovního fondu v Praze a v Bratislavě bylo v roce 2015
vynaloženo 47.904,00 Kč.
Prostřednictvím školního informačního systému Moggis prezentuje knihovna
aktuality, nové přírůstky do knihovního fondu, poskytuje základní informace, inzeruje
užitečné odkazy a nabízí přístup do databází.
Zvýšená péče je obecně věnována knihovnímu fondu s vyšší pořizovací cenou,
periodikům a vysokoškolským kvalifikačním pracím. Tyto dokumenty jsou uživatelům
knihovny zapůjčovány pouze prezenčně.
V roce 2015 byla knihovna v provozu pro uživatele 30 hodin týdně. Ve studovně je
k dispozici 11 míst, k dispozici jsou 3 počítače s přístupem na internet. Registrace nových
čtenářů z řad studentů i vyučujících je zdarma.
Knihovna rovněž zabezpečuje nakladatelskou činnost školy a zprostředkovává prodej
titulů, které škola vydala.
Knihovna Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě shromažďuje,
zpracovává a zpřístupňuje knihovní dokumenty a poskytuje knihovnicko-informační služby
uživatelům knihovny. Složení fondu kopíruje předměty studijních oborů a je vícejazyčné.
Akvizice nových dokumentů periodického i neperiodického charakteru je realizována
ve spolupráci s jednotlivými katedrami, vedením školy a s Ediční komisí Vzdělávacího
a konzultačního institutu v Bratislavě.
Prostřednictvím školního informačního systému Moggis a webových stránek školy
knihovna pravidelně informuje o nových přírůstcích ve svém fondu. Vysokoškolské
kvalifikační práce absolventů VŠMVVP – Vzdělávacího a konzultačního institutu
v Bratislavě jsou archivovány na CD nosičích (tištěné verze jsou archivovány v pražské
knihovně) a zpřístupňovány jsou pouze prezenčně.
V roce 2015 byla knihovna v provozu pro uživatele 9 hodin týdně. Studenti mají
možnost v knihovně využívat 2 počítače s přístupem na internet a kopírovací služby. Institut
zajišťuje pro studenty týdeník Trend a měsíčník Forbes, které jsou bezplatně zpřístupněny na
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chodbách institutu. Studenti mají také zabezpečený přístup k aktuálnímu zpravodajskému
servisu TASR.
Studenti mají možnost si v knihovně zakoupit doporučenou literaturu k předmětům
a mnoho dalších odborných titulů, jejichž autory jsou vyučující.

b) Informační a komunikační služby
Na VŠMVVP jsou všechny počítače učitelů, pracovníků i počítače, které jsou
k dispozici studentům, propojeny ve školní počítačové síti. Škola užívá školní informační
systém Moggis přístupný přes webové rozhraní z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.
Všichni učitelé, pracovníci a studenti v Praze mají zabezpečen rychlý přístup
na internet + bezdrátový internet Wi-Fi. V místnosti k tomu určené mají studenti po celý den
k dispozici 31 počítačů, 2 tiskárny a 1 skener. Ve studovně, která je součástí knihovny, jsou
k dispozici 3 počítače, opět s přístupem na internet a 1 skener. Ve společných prostorách
mohou studenti využívat dva kopírovací stroje s možností samoobslužného kopírování.
Na katedrách jsou k dispozici počítače s přístupem na internet a tiskárny.
Ve Vzdělávacím a konzultačním institutu v Bratislavě jsou všechny počítače učitelů,
pracovníků i počítače, které jsou k dispozici studentům, propojeny ve školní počítačové síti.
Škola užívá školní informační systém Moggis přístupný přes webové rozhraní z jakéhokoli
počítače připojeného k internetu.
Vyučující mají na katedrách k dispozici počítače s rychlým připojením na internet
a s tiskárnou. Na jazykové katedře se nachází pro potřeby všech vyučujících multifunkční
kopírovací zařízení.
Jedna učebna je určena pro výuku předmětů výpočetní techniky, jazyků a jiných
předmětů. Učebna disponuje 20 počítači připojenými na internet + bezdrátový internet Wi-Fi
přístupný všem studentům a pedagogům Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě.
Ve studovně knihovny jsou k dispozici 2 počítače s přístupem na internet a kopírovací služby.
Je vybudován přístup k aktuálnímu zpravodajskému servisu TASR - domácí,
zahraniční, ekonomický a sportovní servis poskytovaný studentům zdarma.
K informačnímu zabezpečení chodu školy a ke komunikaci z prostředí mimo školu
slouží v Praze i v Bratislavě webové stránky školy, které jsou pravidelně aktualizovány.
K prezentaci školy je využívána stránka na Facebooku (aktuálně Praha 686 uživatelů
odebírajících aktuality, Bratislava 3000).
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10 Celoživotní vzdělávání
a) Kurzy celoživotního vzdělávání (tabulka 10.1)
Kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na výkon povolání škola pořádá v oblasti
komunikace. Škola umožňuje zájemcům studovat jednotlivé předměty nebo skupiny
předmětů, a to v případě vyhraněného profesního zájmu o danou problematiku nebo v případě
zájmu uchazeče o zahájení studia.
V roce 2015 realizovala VŠMVVP jeden kurz - Společenský protokol.
b) Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání (tabulka 10.2)
Kurzu se zúčastnil a úspěšně ukončil 1 student. Na základě kurzu se student přihlásil ke studiu
na VŠMVV v AR 2015/16.
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11 Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost
a) Dlouhodobý záměr
Mezi hlavní úkoly uvedené v Dlouhodobém záměru VŠMVVP na léta 2011 – 2015
patřilo mimo jiné i zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků. Publikační činnost jako
výsledek výzkumné a tvůrčí činnosti je v oborech přednášených na VŠMVVP naprosto
nezbytný požadavek.
V oblasti výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠMVVP navázala na pozitivní výsledky
při řešení předchozích grantových úkolů, (GAČR, Visegradský fond, Nadace ČEZ, Svaz
průmyslu a dopravy), pořádání odborných konferencí s mezinárodní účastí a zapojením
většího počtu studentů.
Výsledkem výzkumné a tvůrčí činnosti VŠMVVP byla celá řada publikací jak
knižních, tak uveřejněných v odborných a jiných periodicích, vědeckých sbornících a
sbornících z konferencí. Pedagogové přednášející na VŠMVVP publikovali celkem 56 prací.
Jednalo se o následující:
V roce 2015 byly pedagogy VŠMVVP publikovány dvě knižní monografie a čtyři
pedagogové se podíleli na pěti kolektivních monografiích, kde publikovali samostatnou
kapitolu či příspěvek. Jedna z níže uvedených publikací byla vydána v zahraničí.



Monografie:

Žantovská, Irena. Rétorika a komunikace. První vydání. Praha: Dokořán, 2015, 287 s. Bod
(Dokořán). ISBN 978-80-7363-712-5.


Spoluautorství:

Kratochvíl, Petr a Doležal Tomáš. The European Union and the Catholic Church: Political
Theology of European Integration. 1. vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, 217
s. ISBN 978-1-137-45377-8.


Příspěvek do kolektivní monografie/kapitola v knize:

Marková, Jana. Vývoj ekonomiky ČR s ohledem na aktuální podmínky v eurozóně. In:
PÁNA, Lubomír a kol. Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti - reflexe třiceti let od
podpisu Schengenské úmluvy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních
studií, 2015, s. 9-17, kap. 1.1. ISBN 978-80-87472-67-5.
Rouč, Vít. Vybrané problémy jižních států EU s imigrací - Itálie. In: PÁNA, Lubomír a kol.
Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti - reflexe třiceti let od podpisu Schengenské
úmluvy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015, s. 118-125,
kap. 4.2. ISBN 978-80-87472-67-5.
Slavíček, Jan. Proměny organizace československého spotřebního družstevnictví v letech
1953 - 1956 - příčiny, cíle a výsledky. In: Petráš, Jiří a Libor Svoboda (eds.). Československo
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v letech 1954-1962. 1. vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 251-259.
ISBN 978-80-87912-24-9.
Slavíček, Jan. Dynamika vývoje českého spotřebního družstevnictví v korelaci s vývojem
hospodářského cyklu v letech 1995–2012. In: Kubů Eduard, Jindřich Soukup a Jiří Šouša
(eds.). Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj
ekonomiky v procesu gradující globalizace. 1. vyd.. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov:
Filozofická fakulta OU Ostravské univerzity v Ostravě, 2015, s. 483-492. ISBN 978-80-7464774-1, ISBN 978-80-7415-115-6.
Žantovská, Irena. Manažerské rozhodování jako nezbytná součást práce uměleckého
vedoucího a režiséra. In: Štědroň, Bohumír a kol. Manažerské rozhodování v praxi. 1. vyd.
Praha: C.H.Beck, 2015, kap. 8, s. 135-144. ISBN 978-80-7400-587-9.


Příspěvek do sborníku:

V roce 2015 publikovalo dvanáct pedagogů VŠMVVP dvacet jeden příspěvek ve sbornících
z konferencí pořádaných VŠMVVP.
Dubský, Zbyněk. Celoživotní vzdělávání a integrační proces. In: Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Vzdělávání ve veřejné správě: XI. vědecká
konference 19. listopadu 2015. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2015, s. 40-43.
ISBN 978-80-7431-159-8 (Professional Publishing). ISBN 978-80-86747-37-8 (Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů Praha).
Dubský, Zbyněk. Evropský integrační proces na nové křižovatce. In: Evropa - 70 let v míru
a v prosperitě?: X. mezinárodní vědecká konference: 5. - 6. května 2015. Praha: Professional
Publishing, 2015, s. 94-100. ISBN 978-80-7431-152-9.
Havlová, Hana. Vnější ekonomické vztahy SRN jako motor prosperity: ofenzíva Latinská
Amerika. In: Evropa - 70 let v míru a v prosperitě?: X. mezinárodní vědecká konference:
5. - 6. května 2015. Praha: Professional Publishing, 2015, s. 19-31. ISBN 978-80-7431-152-9.
Chaloupková, Helena. Ochrana osobnosti ve veřejné správě podle úpravy v "Novém
občanském zákoníku". In: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Vzdělávání
ve veřejné správě: XI. vědecká konference 19. listopadu 2015. 1. vydání. Praha: Professional
Publishing, 2015, s. 51-56. ISBN 978-80-7431-159-8 (Professional Publishing). ISBN 97880-86747-37-8 (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha).
Chaloupková, Helena. Veřejná správa a poskytování informací o veřejné správě. In: Veřejná
správa a rozvoj regionů: IX. mezinárodní vědecká konference: 20. listopadu 2014. Praha:
Professional Publishing, 2015, s. 71-76. ISBN 978-80-7431-148-2.
Koníček, Zdeněk. Příprava revize evropské bezpečnostní strategie. In: Evropa - 70 let v míru
a v prosperitě?: X. mezinárodní vědecká konference: 5. - 6. května 2015. Praha: Professional
Publishing, 2015, s. 44-51. ISBN 978-80-7431-152-9.
Kořínková, Květoslava. Problémy celoživotního vzdělávání ve veřejné správě a koordinace
vzdělávání ve státní službě a v územní a místní samosprávě. In: Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha. Vzdělávání ve veřejné správě: XI. vědecká konference 19. listopadu
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2015. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2015, s. 29-32. ISBN 978-80-7431-159-8
(Professional Publishing). ISBN 978-80-86747-37-8 (Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha).
Kořínková, Květoslava. Změny ve veřejné správě na území ČR a vliv 70 let v míru
a prospetitě v Evropě. In: Evropa - 70 let v míru a v prosperitě?: X. mezinárodní vědecká
konference: 5. - 6. května 2015. Praha: Professional Publishing, 2015, s. 67-71. ISBN 978-807431-152-9.
Kořínková, Květoslava. Úloha veřejné správy ČR po roce 1989 a její formy spolupráce s EU
a úkoly do roku 2020. In: Veřejná správa a rozvoj regionů: IX. mezinárodní vědecká
konference: 20. listopadu 2014. Praha: Professional Publishing, 2015, s. 33-37. ISBN 978-807431-148-2.
Kovářová, Daniela. K čemu slouží vzdělávání, v právu především. In: Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Vzdělávání ve veřejné správě: XI. vědecká
konference 19. listopadu 2015. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2015, s. 26-28.
ISBN 978-80-7431-159-8 (Professional Publishing). ISBN 978-80-86747-37-8 (Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů Praha).
Kovářová, Daniela. Právo a veřejná správa. In: Veřejná správa a rozvoj regionů: IX.
mezinárodní vědecká konference: 20. listopadu 2014. Praha: Professional Publishing, 2015,
s. 48-49. ISBN 978-80-7431-148-2.
Kroh, Michael. Nové přístupy k řešení dluhové krize. In: Evropa - 70 let v míru
a v prosperitě?: X. mezinárodní vědecká konference: 5. - 6. května 2015. Praha: Professional
Publishing, 2015, s. 31-36. ISBN 978-80-7431-152-9.
Kubešová, Barbara. Hospodářská politika veřejné správy a formy spolupráce s EU. In:
Veřejná správa a rozvoj regionů: IX. mezinárodní vědecká konference: 20. listopadu 2014.
Praha: Professional Publishing, 2015, s. 50-59. ISBN 978-80-7431-148-2.
Marková, Jana. Význam vzdělávání ve strategiích Evropské unie. In: Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Vzdělávání ve veřejné správě: XI. vědecká
konference 19. listopadu 2015. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2015, s. 44-50.
ISBN 978-80-7431-159-8 (Professional Publishing). ISBN 978-80-86747-37-8 (Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů Praha).
Marková, Jana. Vývoj ekonomiky České republiky a směřování k eurozóně. In: Evropa - 70
let v míru a v prosperitě?: X. mezinárodní vědecká konference: 5. - 6. května 2015. Praha:
Professional Publishing, 2015, s. 52-60. ISBN 978-80-7431-152-9.
Slavíček, Jan. Limity poznání v moderní informační válce. In: Evropa - 70 let v míru
a v prosperitě?: X. mezinárodní vědecká konference: 5. - 6. května 2015. Praha: Professional
Publishing, 2015, s. 78-82. ISBN 978-80-7431-152-9.
Štouračová, Judita. Evropa - 70 let v míru a v prosperitě? In: Evropa - 70 let v míru
a v prosperitě?: X. mezinárodní vědecká konference: 5. - 6. května 2015. Praha: Professional
Publishing, 2015, s. 9-10. ISBN 978-80-7431-152-9.
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Štouračová, Judita. Veřejná správa a rozvoj regionů. In: Veřejná správa a rozvoj regionů:
IX. mezinárodní vědecká konference: 20. listopadu 2014. Praha: Professional Publishing,
2015, s. 9-11. ISBN 978-80-7431-148-2.
Viedenský, Štefan. Celoživotní vzdělávání ve státní správě a mezinárodní právo. In: Vysoká
škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Vzdělávání ve veřejné správě: XI. vědecká
konference 19. listopadu 2015. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2015, s. 33-39.
ISBN 978-80-7431-159-8 (Professional Publishing). ISBN 978-80-86747-37-8 (Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů Praha).
Viedenský, Štefan. Základní pravidla mezinárodního práva a práva EU k udržení míru. In:
Evropa - 70 let v míru a v prosperitě?: X. mezinárodní vědecká konference: 5. - 6. května
2015. Praha: Professional Publishing, 2015, s. 83-93. ISBN 978-80-7431-152-9.
Viedenský, Štefan. Mezinárodní právo veřejné a veřejná správa. In: Veřejná správa a rozvoj
regionů: IX. mezinárodní vědecká konference: 20. listopadu 2014. Praha: Professional
Publishing, 2015, s. 60-70. ISBN 978-80-7431-148-2.


Kromě toho pedagogové působící na VŠMVVP vystupovali a publikovali svá
vystoupení i na konferencích, které organizovaly jiné právnické osoby:

Havlová, Hana. Vnější ekonomické vztahy SRN jako motor prosperity: ofenzíva Latinská
Amerika. In: Ekonomická diplomacie: účinná pomoc při dobývání zahraničních trhů: Sborník
materiálů z konference pořádané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Vysokou
školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha konané dne 16. 6. 2015, s. 27-42. Dostupné z
WWW <http://www.vip-vs.cz/images/2015/15-06-eko_dipl-konf/sbornik_komplet_small.pdf
Hrudka, Josef. Využití neuromarketingových postupů v dopravě a spojích. In: Mičunková,
Kateřina, Nouzovský Luboš, Vyčichl Jan a Jacura Martin (eds.). YTEC 2015 - Sborník
příspěvků konference. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní,
2015, s. 59-65. ISBN 978-80-01-05791-9.
Žantovská, Irena. Kdo je autor? In: Vinař, Josef et al. Autorské právo: 2015: [sborník
příspěvků k problematice]. [Rudná]: Medias res, 2015. Sborník; č. 3/2015, s. 15-21. ISBN
978-80-87957-05-9.
Žantovská, Irena. Divadlo a jeho divák v éře krize hodnot. In: Maťašík, Andrej (ed.).
Divadlo v období hodnotovej krízy: zborník referátov z XII. medzinárodnej Banskobystrickej
teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu, ktorú pripravila Fakulta dramatických umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici 27. a 28. 11. 2015. Banská Bystrica: Akadémia umení.
2015, s. 73-81, ISBN 978-80-89555-60-4.


Zahraniční odborná periodika: Tři pedagogové přispěli do zahraničních odborných
periodik.

Kosmály, Peter. Open technologies and their impact on education (not only in the arts).
Science: International scientific journal. [cit 2015-01-31] ISSN 2312-4822. Dostupné
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z WWW: < http://science.ukz.kz/open-technologies-and-their-impact-on-education-not-onlyin-the-arts.html>
Žantovská, Irena a Žantovský, Petr. Mediální gramotnost jako obrana proti manipulaci
v digitálním věku. Otázky žurnalistiky: časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov
masovej komunikácie. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press, 2015, roč. 58, č. 1-2,
s. 40-50. ISSN 0322-7049.


Odborná periodika: Tři pedagogové přispěli do domácích odborných periodik.

Kosmály, Peter. Význam metodologické dimenze ve vědecké a odborné práci. In:
Mediasres.cz, 2015. Dostupné z WWW: <http://www.mediasres.cz/sociologie/1918-peter-jankosmaly-metodologicka-hlediska-vedecke-prace.htm>
Kovářová, Daniela. Smrt (z) politické korektnosti. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2015,
roč. XXIII, č. 11, s. 74. ISSN 1210-4817.
Kovářová, Daniela. Participační práva dětí. Rodinné listy. Praha: JUDr. Karel Havlíček,
2015, roč. 4, č. 9, s. 1-10. ISSN 1805-0824.
Kovářová, Daniela. Majetek aneb vždycky jde o peníze. Rodinné listy. Praha: JUDr. Karel
Havlíček, 2015, roč. 4, č. 7-8, s. 2-6. ISSN 1805-0824.
Kovářová, Daniela. O diskriminaci. Rodinné listy. Praha: JUDr. Karel Havlíček, 2015, roč. 4,
č. 4, s. 1-3. ISSN 1805-0824.
Kovářová, Daniela. Sedmero městských legend aneb Střídavá péče v rozhodovací praxi
Ústavního soudu. Soudce, 2015, roč. XVII, č. 5, s. 19-22. ISSN 1211-5347.
Viedenský, Štefan. Responce of International Law to International Crimes. In: Šturma, Pavel
(ed.). Czech yearbook of public & private international law = Česká ročenka mezinárodního
práva veřejného a soukromého. 1. vyd. Praha: Czech Society of International Law, 2015,
s. 429-432. ISBN 978-80-87488-23-2, ISSN 1805-0565.
Viedenský, Štefan. Základy migrační problematiky. Rodinné listy. Praha: JUDr. Karel
Havlíček, 2015, roč. 4, č. 10, s. 24-26. ISSN 1805-0824.


Pět pedagogů zveřejnilo v roce 2015 příspěvky v denících či populárně-naučných
časopisech nebo uskutečnilo ostatní publikační počiny, např. moderování besed apod.
Kromě toho akademičtí pracovníci působící ve Vzdělávacím a konzultačním institutu
Bratislava v r. 2015 publikovali dalších 90 prací od publikací v tisku, až po příspěvky do
vědeckých časopisů, či spoluautorství na vědeckých dílech a monografiích:
Vedecké monografie vydané v domácích vydavateľstvách:
Od Cateau - Cambrésis po Versailles. Holubová Mária, Kazanský Rastislav (Recenzent),
Nečas Pavel (Recenzent). - 1. vyd.: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015.
201 s. [10,02 AH]. - ISBN 978-80-557-0905-5
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Syntetické a analytické mechanizmy demokratickej transformácie. Ján Koper, Gabriela
Klinčáková, Michal Klučiarovský; rec. Donat Mierzejewski, Ján Liďák. - 1. vyd. - Banská
Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 199 s. [5,08 AH]. ISBN 978-80-557-0903-1
Králik, Ján, Masár, Dušan. 2015. Teoretické a praktické otázky prístupu verejného
marketingu k verejnej politike. VS Danubius Sládkovičovo. 2015. 120 s. ISBN 978-80-8167045-9
Kapitoly vo vedeckých monografiích vydané v zahraničných vydavateľstvách:
Náboženské konflikty ako jeden z problémov udržateľného rozvoja Děd Marián, Pecka
Emanuel (Recenzent), Rataj Jan (Recenzent), 2015.
In: Moc a politika v 21. století /eds. Jiří Bílý a kol. - České Budějovice: Vysoká škola
regionálních studií, o.p.s., 2015. - ISBN 978-80-87472-82-8. - S. 16-21.
Vysokoškolské učebnice vydané v domácích vydavateľstvách:
Teoretické východiská skúmania konfliktov Kazanský Rastislav, Ivančík Radoslav, Kelemen
Miroslav (Recenzent), Nečas Pavel (Recenzent), Bulík Ľubomír (Recenzent). - 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 224 s. [11,20
AH]. - ISBN 978-80-557-857-7
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Vedecké práce v domácích nekarentovaných časopisech:
Aplikácia Herzbergovej teórie pri výskume motivácie a pracovnej spokojnosti zamestnancov.
Jankelová Nadežda, 2015.
In: Ekonomika a manažment = Economics and management: scientific journal of the Faculty
of Business Management, University of Economics, Bratislava: vedecký časopis Fakulty
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 1336-3301. - Roč. 12,
č. 1 (2015), s. 56-71.
Aplikácia modelu zmiešaných rolí personálnych útvarov v podmienkach územnej samosprávy
na Slovensku. Masár Dušan, Jankelová Nadežda, 2015.
In: Manžment podnikania a vecí verejných - Dialógy. - ISSN 1337-0510. - Roč. X, č. 30,
(2015), s. 79-89.
Personálne riadenie v kontexte výziev v organizáciách poskytujúcich zdravotnú starostlivosť
na Slovensku / Masár Dušan, Jankelová Nadežda, 2015.
In: Podniková revue: vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - ISSN 1335-9746. - Roč. XIV, č. 1, (2015),
s. 24-33.
Personálne riadenie v kontexte výziev v organizáciách poskytujúcich zdravotnú starostlivosť
na Slovensku. Jankelová Nadežda, Masár Dušan, 2015.
In: Podniková revue = Business review : scientific journal of the Faculty of Business
Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice: vedecký
časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom
v Košiciach. - ISSN 1335-9746. - Roč. 14, č. 33 (2015), s. 24-33.
Riadenie ľudských zdrojov - nové trendy a výzvy v kontexte územnej samosprávy. Jankelová
Nadežda, 2015.
In: Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy: vedecko-odborný časopis Slovenskej
akadémie manažmentu. - ISSN 1337-0510 - roč. 10, č. 28 (2015), s. 49-62.
Analýza bilancie humánnej spotreby rastlinných olejov na Slovensku. Masár Dušan, Masár
Ivan, 2015. - Spôsob prístupu: http://www.vuepp.sk/EP2015/2/5.Masa.pdf.
In: Ekonomika poľnohospodárstva. - ISSN 1338-6336 - roč. XV., č. 2, (2015), s. 68-77
[online]
Aplikácia modelu zmiešaných rolí personálnych útvarov v podmienkach územnej samosprávy
na Slovensku. Masár Dušan, Jankelová Nadežda, 2015.
In: Manažment podnikania a vecí verejných - Dialógy. - ISSN 1337-0510 - roč. X, č. 30,
(2015), s. 79-89
Personálne riadenie v kontexte výziev v organizáciách poskytujúcich zdravotnú starostlivosť
na Slovensku/ Masár Dušan, Jankelová Nadežda, 2015.
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In: Podniková revue: vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - ISSN 1335-9746 - roč. XIV, č. 1, (2015),
s. 24-33.
O vybraných medzinárodno-bezpečnostných aspektoch ukrajinskej krízy v historickosociologickom kontexte. Škvrnda František, 2015.
Spôsob prístupu:ftp://193.87.31.84/0199727/MV_2015_1_30-52_Skvrnda.pdf.
In: Medzinárodné vzťahy: vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne
a právne vzťahy. - ISSN 1336-1562 - roč. 13, č. 1 (2015), s. 30-52.
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázách, Web of Science
alebo SCOPUS:
Europe 2020 strategy: Evaluation, implementation and prognoses for the Slovak Republic =
Európska stratégia 2020: evaulácia, implementácia a prognózy pre Slovenskú republiku /
Terem Peter, Čajka Peter, Rýsová Lucia, 2015. Spôsob prístupu:
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.084942525538&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=terem+p&st2=&sid=AE290A5FF9EDE5FCF042AFD40193CDE1.euC1gMOD
exYlPkQec4u1Q%3a10&sot=b&sdt=b&sl=58&s=AUTHORNAME%28terem+p%29+AND+PUBYEAR+%3e+2007+AND+PUBYEAR+%3c+2016&rel
pos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHORNAME%28terem+p%29+AND+PUBYEAR+%26gt%3B+2007+AND+PUBYEAR+%26lt%
3B+2016.
In: Economics and sociology. - ISSN 2071-789X - Vol. 8, no. 2 (2015), pp. 154-171
Ethical values of students. Jankurová Andrea, Děd Marián, 2015.
In: SGEM International Multidisciplinary scientific conference on Social science & Arts.
Political Science. Book 2. Volume 1. - ISSN 2367-5659 - č. 1, (2015), s. 85-92.
Intercultural Conflicts within International Relations. Jankurová Andrea, Kazanský
Rastislav, 2015.
In: SGEM International Multidisciplinary scientific conference on Social science & Arts.
Political Science. Book 2. Volume 1. - ISSN 2367-5659 - č. 1, (2015), s. 183-190.
Specificities of conflict and crisis research in the context of political conflicts and its
implications. Masár Dušan, Kazanský Rastislav, 2015.
In: SGEM International multidisciplinary scientific conference on social science & arts.
Conference proceedings. Book 2 Political sciences, Law, Finance, Economics & Tourism.
Volume 1. - ISSN 2367-5659 - č. 1, (2015), s. 353-360.
The RoleOf Massmedia in conflict dynamic and its aplication. Ondria Peter, Kazanský
Rastislav, Kollár Dávid, 2015.
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In: SGEM International Multidisciplinary scientific conference on Social science & Arts.
Political Science. Book 2. Volume 1. - ISBN 978-619-7105-46-9. - ISSN 2367-5659 s. 415-426.
Client-initiated occupational violence against public officials. Nemčeková Mária, Masár
Dušan, 2015.
In: SGEM International Multidisciplinary scientific conference on Social science & Arts.
Political Science. Book 2. Volume 1. - ISSN 2367-5659 - č. 1, (2015), s. 35-40.
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:
Development of regional policy in Slovakia since 1993. Ondria Peter, Čajka Peter,
Godlewska-Majkowska Hanna (Recenzent), 2015.
In: Regionals development and its determinants. Tom II. - Piła : Wydawnictwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2015. - ISBN 978-83-62617-579. - S. 11-18
Ochrana schengenských hraníc na príklade Slovenskej republiky. Bolečeková Martina, Čajka
Peter, 2015.
In: Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti - reflexe třiceti let od podpisu Schengenské
úmluvy; rec. Emanuel Pecka, Miroslav Sapík. - 1. vyd. - České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií, 2015. - ISBN 978-80-87472-83-5. - s. 71-80
Symulacja w systemie wczesnego ostrzegania w obszarze bezpieczeństwa
międzynarodowego = Simulation of early warning in international security. Čajka Peter,
Kazanský Rastislav, Kováčik Branislav, Kollár Dávid, 2015.
The role of massmedia in conflict dynamics and its implications. Kollár Dávid, Kazanský
Rastislav, 2015.
In: Moc a politika v 21. století / rec. Emanuel Pecka, Jan Rataj. - 1. vyd. - České Budějovice:
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. - ISBN 978-80-87472-82-8. - s. 22-33.
Bezpečnostná stratégia EÚ vo vzťahu k zrúteným a post-konfliktným štítím. Kazanský
Rastislav, Spišiaková Lucia, 2015.
In: Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti - reflexe třiceti let od podpisu Schengenské
úmluvy; rec. Emanuel Pecka, Miroslav Sapík. - 1. vyd. - České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií, 2015. - ISBN 978-80-87472-83-5. - s. 81-89
Forming the European Economic Continental Complex. s. 23-63 (80%). Kosír, I. – Shehata.
S. – Smeriga, P.: In Kosír, I. – Hoti, A. (eds.) et al.: European perspectives of the Western
Balkans countries. In Prishtina: AAB College 2015. 264 s. ISBN 978-9951-494-53-3.
Participácia a udržateľný rozvoj: spôsoby zapojenia občanov, spoločnosti a organizácií.
Masár Dušan, Dávid Kollár, Pecka Emanuel (Recenzent), 2015.
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In: Evropská unie - rozporuplnost nebo složitost. - České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015. - ISBN 978-80-87472-89-7. - s. 29-38.
Personnel motivation aspects as an tool for increasing performance in the provision of health
care. Jankurová Andrea, Masár Dušan, Wosik-Kawala Danuta (Recenzent), Jacko Jan
(Recenzent), 2015.
In: Psychospołeczne uwarunkowania umiejętności praciwnika socjalnego. Piła:
Wydawnictwo Państwowej Wyżsej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2015.
- ISBN 978-83-62617-60-9. - s. 115-126.
We-Ness And Their-Ness Or What Is Multucultural Society? Tökölyová, Tatiana(50%). In:
Reflections of today. Politics and society. University of Gdansk. Department of Political
Sciences. 2015.
The Balkans - crossroads of interests of superpowers during 1878 – 1914. Mária Holubová,
Ľubica Saktorová.
In European perspectives of the Western Balkans countries I / ed. Afrim Hoti, Igor Kosír ;
rec. Peter Terem, Saleh Mothana Obadi, Peter Knapik. - 1. vyd. - Prishtina: AAB College,
2015. - ISBN 978-9951-494-53-3. - s. 7-21.
Válka jako globální problém. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočia. Adaptačné
procesy – budúcnosť Európy a Slovenska. Oskar Krejčí. Ed. Iveta Pauhofová. Bratislava:
Ekonomický ústav SAV, 2015, s. 21-32. ISBN 978-80-7144-248-6
Общественный контроль в условиях Словацкой республики (Verejná kontrola
v podmienkach Slovenskej republiky). Králik, Ján. In Формирование гражданского
общества в России: стратегии и управление (Formovanie občianskej spoločnosti
v Rusku: stratégie a riadenie). Центр государственно-частного партнерства ИГСУ
РАНХиГС. Москва. 2015. str. 270-277. 400 s. ISBN 978-5-905675-65-2
Vedecké práce v domácích recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:
Inovačný potenciál v riadení ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v SR =
Innovation potential in human resources management in small and medium enterprises in the
Slovak Republic. Jankelová Nadežda, 2015.
In: Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku:
[recenzovaný zborník vedeckých statí] / Ľuboslav Szabo a kolektív, redakčné a zostaviteľské
práce: Katarína Remeňová; vedeckí recenzenti: Elena Šúbertová, Juraj Mišún. - Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4165-7. - s. 54-64.
Krízový manažment vybraných podnikov v sektore výroby nábytku v podmienkach SR = Crisis
management in selected firms in furniture production sector in Slovakia. Kello Martin,
Jankelová Nadežda, 2015.
In: Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku:
[recenzovaný zborník vedeckých statí] / Ľuboslav Szabo a kolektív, redakčné a zostaviteľské
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práce: Katarína Remeňová ; vedeckí recenzenti: Elena Šúbertová, Juraj Mišún. - Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4165-7. - s. 179-189.
Možnosti energetického využitia bioodpadov v komunálnej sfére = Possibilities of energetic
uses of bio-residues in municipal sector. Jaška Juraj, Jankelová Nadežda, 2015.
In: Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku:
[recenzovaný zborník vedeckých statí] / Ľuboslav Szabo a kolektív, redakčné a zostaviteľské
práce: Katarína Remeňová; vedeckí recenzenti: Elena Šúbertová, Juraj Mišún. - Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4165-7. - s. 211-225.
Návrh ponuky vzorových modulov v oblasti ekonomického vzdelávania absolventov Lekárskej
fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity so záujmom o súkromné podnikanie = Proposal for
the offer of pattern modules in the area of economic education of graduates from teh Faculty
of Medicine, Slovak University of Health Care (SZU), who are interested in starting
a business of their own. Jankelová Nadežda, 2015.
In: Potreby rozvoja ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov
vybraných neekonomických študijných programov so záujmom o súkromné podnikanie
= needs for economics education and business skills of graduates from selected non-economic
study programmes interested in doing business of their own: lifelong career and labour market
5: [recenzovaný zborník vedeckých prác]: celoživotná kariéra a trh práce 5 / Marta
Matulčíková a kolektív, redakčné a zostaviteľské práce: Juraj Litomerický; vedeckí
recenzenti: Andrej Dupaľ, Pavol Kita. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN
978-80-225-4097-1. - s. 33-40.
Návrh ponuky vzorových modulov v oblasti ekonomického vzdelávania absolventov Lekárskej
fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity zamestnaných na základe pracovno-právneho
vzťahu = Proposal for the offer of pattern modules in the area of economic education of
graduates from the Faculty of medicine, Slovak University of Health Care (SZU) employed
under labour relations. Jankelová Nadežda, 2015.
In: Nároky na rozvoj ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov
vybraných neekonomických študijných programov zamestnaných na základe pracovnoprávneho vzťahu = Requirements placed on the development of economics education and
business skills of graduates from selected non-economic study programmes based on
employment relationship (focus on employees and managers): lifelong career and labour
market 6: [recenzovaný zborník vedeckých prác]: celoživotná kariéra a trh práce 6 / Marta
Matulčíková a kolektív, redakčné a zostaviteľské práce: Nadežda Jankelová; vedeckí
recenzenti: Andrej Dupaľ, Pavol Kita. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN
978-80-225-4098-8. - s. 27-36.
Sociálne siete a podniková kultúra = Social networks and corporate culture. Jankelová
Nadežda, 2015.
In: Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku:
[recenzovaný zborník vedeckých statí] / Ľuboslav Szabo a kolektív, redakčné a zostaviteľské
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práce: Katarína Remeňová; vedeckí recenzenti: Elena Šúbertová, Juraj Mišún. - Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4165-7. - s. 94-100.
Zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie prostredníctvom gamifikácie = Improving
efficincy internal communication by means of gamification. Galovská Marcela, Jankelová
Nadežda, 2015.
In: Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku:
[recenzovaný zborník vedeckých statí] / Ľuboslav Szabo a kolektív, redakčné a zostaviteľské
práce: Katarína Remeňová; vedeckí recenzenti: Elena Šúbertová, Juraj Mišún. - Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4165-7. - s. 149-153.
Zmeny vo funkciách manažmentu v dôsledku globálnej hospodárskej krízy = Changes in the
functions of management as a consequence of the global economic cisis. Beňová Martina,
Jankelová Nadežda, 2015.
In: Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku:
[recenzovaný zborník vedeckých statí] / Ľuboslav Szabo a kolektív, redakčné a zostaviteľské
práce: Katarína Remeňová; vedeckí recenzenti: Elena Šúbertová, Juraj Mišún. - Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4165-7. - s. 190-197.
Kybernetická bezpečnosť = Cyber security / Ivančík Radoslav, Kazanský Rastislav, 2015.
In: Bezpečnostné fórum 2015: zborník vedeckých prác. 1. zväzok; ed. Jaroslav Ušiak, Jana
Lasicová, Dávid Kollár; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - 1. vyd. - Banská Bystrica:
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0849-2. - s. 7885
Vývojové črty diplomacie: hlavného nástroja mierového riešenia sporov: niektoré
metodologické aspekty = Development features of diplomacy as a fundamental instrument for
the peaceful resolution of conflicts: some methodological aspects. Vlček Dalibor, 2015.
In: Bezpečnostné fórum 2015: zborník vedeckých prác. 1. zväzok; ed. Jaroslav Ušiak, Jana
Lasicová, Dávid Kollár; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - 1. vyd. - Banská Bystrica:
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0849-2. s. 253-263.
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:
Hydropolitics of the Tigris-Euphrates river basin – the limits of Turkey’s “zero problems”
approach. Čajka Peter, Swiatlowski Tomáš, 2015.
Why direct democracy has not became a modern form of government? Ján Koper.
In SGEM 2015: 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences
and arts SGEM 2015, 26 August - 1 September 2015, Albena Bulgaria : political sciences,
law, finance, economics and tourism: conference proceedings. Vol. I, book 2, Law. Political
sciences. - 1. vyd. - Sofia: STEF92, 2015. - ISBN 978-619-7105-46-9. - ISSN 2367-5659. s. 465-472.
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Weak and failing states: spillovers and global threats for international security. Branislav
Kováčik, Lucia Spišiaková. In SGEM 2015: 2nd International multidisciplinary scientific
conference on social sciences and arts SGEM 2015, 26 August - 1 September 2015, Albena
Bulgaria: political sciences, law, finance, economics and tourism: conference proceedings.
Vol. I, book 2, Law. Political sciences. - 1. vyd. - Sofia: STEF92, 2015. - ISBN 978-6197105-46-9. - ISSN 2367-5659. - s. 449-456.[KOVÁČIK, Branislav (50%) - SPIŠIAKOVÁ,
Lucia (50%)]
The phenomenon of strong political leadership embodied in Slovak prime ministers - Vladimir
Mečiar and Robert Fico. Branislav Kováčik, Michal Klučiarovský.
In SGEM 2015: 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences
and arts SGEM 2015, 26 August - 1 September 2015, Albena Bulgaria: political sciences,
law, finance, economics and tourism: conference proceedings. Vol. I, book 2, Law. Political
sciences. - 1. vyd. - Sofia: STEF92, 2015. - ISBN 978-619-7105-46-9. - ISSN 2367-5659. s. 399-406. [Kováčik, Branislav (50%) - Klučiarovský, Michal (50%)]
Information technologies and their usage in crisis management as a tool to increase the
quality of educational process. Kazanský Rastislav, Melková Michaela, 2015.
In: SGEM 2015: 15th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015,
18-24 June 2015, Albena Bulgaria: Ecology, economics, education and legislation. Vol. III:
Environmental economics, education and accreditation in geosciences. - 1. vyd. - ISBN 978619-7105-41-4. - ISSN 1314-2704. - s. 917-924.
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:
Výkon väzby a trestu odňatia slobody tehotných žien a žien s maloletými deťmi = komparácia
právnych úprav v Európe. Ďurfina Anna, Prokeinová Margita (Recenzent), Strémy Tomáš
(Recenzent), 2015.
In: Výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody žien - matiek s deťmi: medzinárodná vedecká
konferencia. - [Omšenie]: Zbor väzenskej a justičnej stráže, 2015. - ISBN 9788097203115. s. 63-74.
Insight into role of media in western liberal democracies. Tökölyová, Tatiana 100%: Ss.
230-246. IN: Petranová, D. – Magál, S. (eds): Conference Proceedings from International
Scientific Conference „Megatrends and Media 2015: Media Farm – Totems and Taboo“, 14th
- 15th April 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science, Smolenice, Slovak
Republic. Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in
Trnava, Slovak Republic, 2015. ISBN 978-80-8105-720-5
TPPA - an agreement violating human rights and security. Tökölyová, Tatiana 100%. In:
Mokrá, L. – Janková, K. (eds): ĽUDSKÉ PRÁVA A BEZPEČNOSŤ. Vydavateľstvo:
Univerzita Komenského v Bratislave. Bratislava. ISBN 978-80-223-3904-9. s.149-161
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On Water – A Mater Of Human Security. Tökölyová, Tatiana 100%. In: Mokrá, L. –
Janková, K. (eds): Human Rights, Human Security And Development. Vydavateľstvo:
Univerzita Komenského v Bratislave. Bratislava. ISBN 978-80-223-4032-8. s. 162 - 178
Využitie spravodajských informácií v prípravnom trestnom konaní. Ivor Jaroslav, Vlha
Martin, 2015.
In: Ochrana informačných zdrojov spravodajských služieb: zborník príspevkov zo sympózia
Bratislava 3. decembra 2015. - Bratislava: Eurokódex, 2015. - ISBN 9788081550546. s. 65-71
Skripta a učebné texty:
Manažment: prípadové štúdie / Majtán Miroslav, Blštáková Jana, Jankelová Nadežda,
Ljudvigová Ivana, Matulčíková Marta, Papulová Emília, Skorková Zuzana, Zagoršek
Branislav, Záležáková Eliška, Slávik Štefan (Recenzent), Papula Jozef (Recenzent). - 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 180 s. [11,38 AH]. - ISBN 978-80-225-4103-9.
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:
Extrémizmus v policajných zložkách. Ďurfina Anna, 2015
Spôsob prístupu: http://cenaa.org/wp-content/uploads/2015/06/Durfina_PP_SK.pdf.
In: CENAA Policy papers [elektronický zdroj]. - ISSN 1339-7168 - roč. 4, č. 6 (2015), s. 1-4
[online]
Burgundsko: symbol moci a vznešenosti. Holubová Mária, 2015.
In: Historická revue: vedecko-populárny časopis o dejinách. - ISSN 1335-6550 - roč. 26,
č. 12 (2015), s. 24-28.

Ako ďalej na Východe? Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 21-22 (2015), s. 4.
Bude nová vojna na Blízkom východe? Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 13-14 (2015), s. 4
Čierna Hora - krok k destabilizácii Balkánu. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 39-40 (2015), s. 4.
Čo sa skrýva za pokrokom v rokovaniach s Iránom? Škvrnda František, 2015.
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In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 15-16 (2015), s. 4.
Čo sa skrýva za zrazom GLOBSEC 2015? Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 25-26 (2015), s. 4.
Európa stále na rázcestí - viac obáv ako nádejí. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 5-6 (2015), s. 4.
Európska stabilita rok po Kryme. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 11-12 (2015), s. 4
John Kerry na chvoste rebríčka. Škvrnda František, 2015.
Spôsob prístupu:http://www.noveslovo.sk/c/John_Kerry_na_chvoste_rebricka. In: Slovo
[elektronický zdroj]: spoločensko-politický internetový portál. - ISSN 1336-2984 (10.2.2015), s. [1-5] online

Jubilejné (70.) Valné zhromaždenie OSN. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 33-34 (2015), s. 4.
Korene a súvislosti súčasnej sýrskej krízy. Škvrnda František, 2015.
In: Zem a vek: geopolitický a kultúrny mesačník. - ISSN 1339-2360 - roč. 3, č. 11 (2015),
s. 20-23
Kto rozpaľuje politickú horúčavu európskeho leta. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 27-28 (2015), s. 8.
Nebezpečenstvá prepisovania dejín. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 17-18 (2015), s. 4.
Nové ohnisko napätia na Balkáne? Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 19-20 (2015), s. 4.
O čo išlo na summite G7 v Nemecku? Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 23-24 (2015), s. 4
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Po víťazných voľbách – korábu SYRIZA a jeho kapitánovi na plavbu. Škvrnda František,
2015. – Spôsob prístupu:
http://www.noveslovo.sk/c/Po_vitaznych_volbach_korabu_SYRIZA_a_jeho_kapitanovi_na_
plavbu.
In: Slovo [elektronický zdroj]: spoločensko-politický internetový portál. - ISSN 1336-2984 (26.1.2015), s. [1-3] online.
Ruský vojenský zásah v Sýrii. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 35-36 (2015), s. 4.
Svetová politika a bezpečnosť 2014. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
27, č. 1-2 (2015), s. 6.
Sýrska kríza a utečenci. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 31-32 (2015), s. 4.
Tendencie vývoja svetovej bezpečnosti 2015. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 3-4 (2015), s. 4.
Ukrajina - dva roky po. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 41-42 (2015), s. 4.
Ukrajinská slepá ulička. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 29-30 (2015), s. 4.
Vizionár multipolarity svetovej politiky. Škvrnda František, 2015.
Spôsob prístupu:http://www.noveslovo.sk/c/Vizionar_multipolarity_svetovej_politiky.
In: Slovo [elektronický zdroj]: spoločensko-politický internetový portál. - ISSN 1336-2984 (29.6.2015), s. [1-4] online.
Vojenská prehliadka v Pekingu. Škvrnda František, 2015
Spôsob prístupu:http://www.noveslovo.sk/c/Vojenska_prehliadka_v_Pekingu.
In: Slovo [elektronický zdroj]: spoločensko-politický internetový portál. - ISSN 1336-2984 (7.9.2015), s. [1-5] online.
Výsledky miestnych volieb na Ukrajine. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 37-38 (2015), s. 6.
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Zamyslenie nielen o diplomacii. Škvrnda František, 2015.
Spôsob prístupu:http://www.noveslovo.sk/c/Zamyslenie_nielen_o_diplomacii.
In: Slovo [elektronický zdroj]: spoločensko-politický internetový portál. - ISSN 1336-2984 (26.1.2015), s. [1-3] online.
Zmena vzťahu USA ku Kube. Škvrnda František, 2015.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999 - roč.
28, č. 9-10 (2015), s. 4.
Veľká vojna vo veľkej rodine: európske dynastie na začiatku I. svetovej vojny. Holubová
Mária, 2015.
In: Historická revue: vedecko-populárny časopis o dejinách. - ISSN 1335-6550 - roč. 26, č. 9
(2015), s. 6-11.
Embodied Self Reconsidered. Gáliková, Silvia. In: Philosophical Inquiries. Vol 3, No 2
(2015), p.53-70
Recenzie v časopisoch a zborníkoch:
[Elity ich miejsce i rola w spoloczeństwie]. Škvrnda František, 2015.
In: Studia politica Slovaca: časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny
a medziárodné vzťahy. - ISSN 1337-8163 - roč. 8, č. 1 (2015), s. 106-108.
[Alternatívy vývoja európskej integrácie]. Ružeková Viera, 2015.
In: Studia commercialia Bratislavensia: scientific journal of Faculty of Commerce, University
of Economics in Bratislava: vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave. - ISSN 1337-7493 - roč. 8, č. 31 (2015), s. 484-486.
No ordinary deal: Unmasking the Transpacific partnership free trade agreement, (2010).
Tökölyová, Tatiana 100%: Jane Kelsey (ed.): Wellington: Bridget Williams Books, 220 pp.,
ISBN 978 1 8772 4250 2 (pbk), IN: Journal of New Zealand & Pacific Studies. Publisher:
Intellect, Bristol, UK. Volume 3, Number 1, 1 May 2015. ISSN 2050-4039 s. 114-115
Práce odborného zostavenia a odborného, resp. Vedeckého redakčného spracovania
najmä zbornikov, encyklopédií, bibliografií, katalógov apod.
Nároky na rozvoj ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov
vybraných neekonomických študijných programov zamestnaných na základe pracovnoprávneho vzťahu = Requirements placed on the development of economics education and
business skills of graduates from selected non-economic study programmes based on
employment relationship (focus on employees and managers): lifelong career and labour
market 6 : [recenzovaný zborník vedeckých prác] : celoživotná kariéra a trh práce 6 /
Jankelová Nadežda (Zostavovateľ), Dupaľ Andrej (Recenzent), Kita Pavol (Recenzent). - 1.
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vyd. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 106 s. [5,3 AH]. - ISBN 978-80-2254098-8.
Reflections of today. Politics and society. University of Gdansk. Tökölyová, Tatiana 50% Modrzejewski, Arkadiusz 50% (eds): Department of Political Sciences. 2015. s. 223.
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií:
COP 21 - Francúzska výzva k riešeniu klimatických problémov. Holubová Mária, 2015.
In: Universitas Matthiae Belii: spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015. - Roč. 21, č. 5 (máj - jún) (2015), s. 19-20.
Súčasná diplomacia učí budúcich diplomatov. Holubová Mária, 2015.
In: Universitas Matthiae Belii: spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015. - roč. 21, č. 4 (marec-apríl) (2015), s. 20-21.
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b) Propojování tvůrčí činnosti se vzděláváním
Výzkumná činnost je zaměřena především na mezinárodní a veřejné vztahy a její
výstupy (sborníky a knižní publikace) jsou využitelné nejen pro zaměření přednášek
a seminářů, ale i pro samostatné studium, včetně vypracování seminární, bakalářské či
diplomové práce.
c) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti na VŠMVVP
Studenti se do výzkumné činnosti zapojují nadále tradičními způsoby jako:





členové řešitelských týmů, kde mají funkci pomocných vědeckých sil,
účastníci konferencí a kulatých stolů, kde představují práce, které vypracovali,
spoluorganizátoři konferencí a organizátoři studentských besed a vystoupení
zvaných hostů
jako asistenti zahraničních hostů.

d) Finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace
V roce 2015 škola nezískala žádné prostředky na výzkum z mimoškolních zdrojů.
e) Vědecké konference (tabulka 11.1)
V roce 2015 škola uspořádala 5 konferencí, z toho tři s mezinárodní účastí. Tří z těchto
konferencí se zúčastnilo více než 60 účastníků. Jednalo se o následující akce:
1. SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ KE DNI EVROPY 2015 – Evropa – 70 let v míru
a v prosperitě
5. května 2015 se v rámci evropských dnů na půdě Evropského domu konalo pod záštitou
předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky již 21. slavnostní shromáždění
organizované VŠMVVP.

2. KULATÝ STŮL DEN EVROPY – Evropa – 70 let v míru a v prosperitě
6. května 2015 se na půdě VŠMVVP konala X. mezinárodní konference věnovaná Evropské
unii.
Toto akademické fórum se konalo pod záštitou rektorky VŠMVVP Judity Štouračové
a vystupovali na něm nejen představitelé akademické, ale také studentské obce.
Z obou konferencí byl vydán sborník v knižní podobě.
3. EKONOMICKÁ DIPLOMACIE: účinná pomoc při dobývání zahraničních trhů
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16. června 2015 se na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR konala pod záštitou ministra
zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka konference o ekonomické diplomacii, na kterou přišlo
200 účastníků – zástupců státní správy, manažerských kruhů i akademické obce.
4.VĚDECKÁ KONFERENCE – VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Záštitu nad touto konferencí, která se 19. listopadu 2015 konala v rámci projektu Pražský
právnický podzim na půdě VŠMVVP, převzal náměstek ministra vnitra RNDr. Josef
Postránecký, CSc.
5. STUDENTSKÁ KONFERENCE – EURÓPA A VOJNA
9. 4. 2015 se konala studentská konference ve Vzdělávacím a konzultačním instutu
v Bratislavě. Na organizaci se podíleli nejen studenti, ale i pedagogové Institutu.
Ze čtyř uskutečněných konferencí byl vydán sborník s přednesenými referáty. Na těchto
konferencích vystoupilo celkem 14 pedagogů VŠMVVP a přednesli celkem 20 příspěvků.
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f) Podpora studentů doktorského studia
Vedení školy motivuje mladé pracovníky k tomu, aby do doktorského studia včas
vstoupili a ve standardní době ho ukončili. V současné době jsou v doktorandském studiu
zapojeni 3 pedagogové. Učitele na tzv. post-doktorandských pozicích pak motivuje k tomu,
aby se zapojili do řešení výzkumných úkolů a vytvořili si předpoklady pro publikační činnost
a postupně plnili kriteria pro možnou habilitaci.
g) Podíl aplikační sféry na tvorbě a realizaci studijních programů
V roce 2015 nebyl zpracován žádný nový studijní program a žádná právnická osoba či
orgán veřejné správy se nepodílel na jeho tvorbě a uskutečňování.
h) Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
Spolupráce na inovacích se uplatňuje zejména při úpravách sylabů jednotlivých
předmětů.
i) Smlouvy uzavřené se subjekty aplikační sféry
V roce 2015 nebyla žádná taková smlouva uzavřena.
j) Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce – (tabulka 11.2)
Na výuce se pravidelně podílí řada odborníků z praxe, nejčastěji tzv. vstupy do výuky.
Jedná se o odborníky např. z MZV ČR, z MO ČR, dále o renomované advokáty, pracovníky
a majitele PR agentur aj. Kromě toho na škole trvale působí celá řada odborníků z praxe,
bývalých ministrů, poslanců, senátorů a diplomatů.
k) Počty studijních oborů s povinnou odbornou praxí – (tabulka 11.3)
Součástí učebního plánu na všech akreditovaných oborech bakalářského studia je
praxe. Tuto praxi studenti vykonávají na centrálních úřadech, na institucích veřejné správy
nebo agenturách PR. V bakalářském programu trvá praxe 5 týdnů, v magisterském programu
2 týdny.
l) Příjmy VŠMVVP z prodeje licencí
Škola nemá žádné příjmy z prodeje licencí.
m) Příjmy VŠMVVP ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního výzkumu
a vývoje
Škola neuzavřela žádné smlouvy tohoto typu.
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n) Příjmy VŠMVVP z placených kurzů
Škola neměla v roce 2015 žádný příjem z placených kurzů.
o) Příjmy VŠMVVP z odborných konzultací
Škola neměla žádné příjmy z odborných konzultací.
p) Počet Spin- Off/start-up podniků podpořených VŠMVVP (tabulka 11.4)
Škola neměla tento typ spolupráce s podniky.
q) Strategie pro komercializaci
Škola je soukromý podnikatelský subjekt a pracuje na základě komerce.
r) Působení VŠMVVP v regionu
Zaměřením na mezinárodní a veřejné vztahy je VŠMVVP školou, která má především
celostátní charakter. To se projevuje zejména ve spolupráci s Úřadem vlády a vybranými
ministerstvy, s oběma komorami Parlamentu České republiky, s centrálními úřady
a s Magistrátem hlavního města Prahy. Toto zaměření nevylučuje spolupráci s orgány
a institucemi veřejné správy a samosprávy či spolupráci v oblasti komunikace a public
relations. Konkrétní aktivity na regionální úrovni nebyly v roce 2015 organizovány.
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12 Internacionalizace
a) Strategie a rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí
Škola považuje oblast mezinárodní spolupráce za významnou součást svých
pedagogických i vědeckých aktivit, a proto jí věnuje soustředěnou a soustavnou pozornost
a péči. Na prvním místě v tomto úsilí stojí další rozvoj a pěstování akademických styků
s evropskými univerzitami. Společným jmenovatelem těchto aktivit zůstává Boloňská
deklarace se svými hlavními principy: budovat „Evropu znalostí“ a prosazovat význam
vzdělání pro rozvoj a posilování stabilních demokratických společností.
Tyto postuláty reflektuje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti školy, který je zaměřen na vstup
a uplatnění v rámci mezinárodní spolupráce, a to na úrovni studentů i akademických
pracovníků.
Internacionalizace se promítne také do vytváření nových studijních oborů
orientovaných na kulturní antropologii. To umožní integrovat zahraniční členy akademické
obce do života školy a vytvářet studijní plány, které otevřou studentům školy prostor k účasti
na jedno- nebo dvousemestrálním mobilitním studijním programu. Cíleně bude také rozvíjena
spolupráce se zahraničními vzdělávacími a výzkumnými institucemi, jež jsou zaměřeny na
problematiku aktuálních etnických a migračních procesů.
Internacionalizace zahrnuje také kvalitní jazykovou přípravu a získávání jazykové
kompetence na základě výuky zahraničních akademiků na VŠMVVP.
b) Zapojení VŠMVVP do mezinárodních vzdělávacích programů včetně mobilit
(tabulka 12.1)
Základnou nejintenzívnější spolupráce z hlediska objemu i obsahu byl a zůstává
program Erasmus+, zaměřený prioritně na vysílání a příjímání studentů i pedagogů.
Na úrovni akademických pracovníků a jejich týmů se dále jedná o jejich účast
v evropských i světových grantových a publikačních projektech. Účinným nástrojem zůstává
pořádání konferencí, seminářů a workshopů nabízejících příležitosti k výměně a předávání
poznatků a navazování i prohlubování tuzemské i zahraniční spolupráce.
Škola naváže zejména na vysoce kreditní cyklus mezinárodních konferencí
věnovaných geopolitice středoevropského prostoru, které tradičně zaštiťují přední politické
osobnosti české i evropské diplomacie.
c) Zapojení VŠMMVV do mezinárodních programů výzkumu a vývoje včetně mobilit
(tabulka 12. 2)
Škola do mezinárodního výzkumu zapojena není.
d) Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí (tabulka 12. 3)

- 58 -

Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

Také prohlubování stávající a navazování nové spolupráce s vysokoškolskými
institucemi mimo program Erasmus byla věnována v roce 2015 soustředěná pozornost. Škola
přivítala zahraniční delegace zástupců vysokých škol z různých částí světa, se kterými
posuzovala možnosti potenciální bilaterální spolupráce nejen v oblasti výuky, ale i výzkumu
a společného pořádání vědeckých konferencí. Celkem škola vyslala 27 studentů do sedmi
zemí (Bulharsko, Francie, Portugalsko, Řecko, Malta, Německo a Švédsko) a přijala 38
studentů ze sedmi zemí (z Bulharska, Francie, Portugalska, Polska, Německa, Slovenska
a Kazachstánu). Na zahraniční vysoké školy v roce 2015 nevyslala naše škola žádné
pedagogy, ale přijala šest pedagogů ze zahraničních vysokých škol.
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13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
a) Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání
Vedení školy věnuje vnitřnímu hodnocení kvality vzdělávání soustavnou pozornost.
Systém hodnocení je založen zejména na hodnocení úspěšnosti studentů měřené počtem
získaných zápočtů a složených zkoušek v daném semestru. Hodnocení probíhá na katedrách
a souhrnně na kolegiu rektorky. Zvláštní pozornost je přitom věnována využití stanovisek
studentské komory z Akademického senátu školy. Podklady pro hodnocení poskytuje školní
informační systém Moggis a poznatky jednotlivých učitelů.
Součástí pravidelného hodnocení je i šetření mezi studenty, které je zaměřeno nejen na
vztah učitelů ke studentům, ale i na úroveň komunikace ve škole. Vedení školy rozhodlo
v roce 2015 inovovat vnitřní systém hodnocení studenty. Zvolilo proto moderní princip
hodnocení STAFFINO, který je pro studenty velmi pohodlný a interaktivní. VŠMVVP se
stala první vysokou školou v ČR, která využívá tento systém hodnocení kvality.
Studenti mohou hodnotit prostřednictvím mobilní aplikace, přes sociální síť Facebook,
nebo školní systém Moggis. Studenti hodnotí v rámci školy nejen kvalitu výuky jednotlivých
vyučujících, ale také fungování provozních úseků školy (studijní oddělení, recepci, knihovnu,
erasmus) Hodnocení probíhá v průběhu celého akademického roku.
Průběžné výsledky ukazují, že studenti nejlépe hodnotí výuku cizích jazyků, ekonomie
a práva, kladná hodnocení ale získávají i katedry mezinárodních vztahů a PR a komunikace.
Z provozních úseků nejvíce pozitivních hodnocení obdrželo studijní oddělení.
S výsledky hodnocení jsou seznamováni vedoucí kateder a učitelé každý měsíc.
b) Vnější hodnocení kvality
V r. 2015 nebyla VŠMVVP oficiálně hodnocena vnějším subjektem, pokud nebudeme
počítat zájem o studium na škole. Přes nepříznivou demografickou křivku došlo jen
k mírnému poklesu počtu přijatých studentů, což by mohlo svědčit o její kvalitě, minimálně
kvalitě vnímané přijatými, či potenciálními studenty.

c) Provádění finanční kontroly
Škola je soukromý subjekt a finanční kontrolu provádí správní rada společnosti
a kontrolní komise. Pravidelně se provádí finanční a personální audit.
d) Získané certifikáty kvality
V roce 2015 škola neobdržela žádné certifikáty.
e) Srovnávání s jinými vysokými školami

- 60 -

Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

VŠMVVP porovnává své postavení jednak v rámci Asociace soukromých vysokých
škol, jednak se školami obdobně zaměřenými (např. Vysoká škola ekonomická Praha nebo
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica). VŠMVVP má nespornou výhodu v tom, že je
školou středního typu, navíc dislokovanou ve dvou různých městech, takže počty studentů
dovolují více aplikovat individuální přístup ke studentům.
f) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo VŠMVVP
V roce 2015 škola zabezpečovala vzdělávací činnost na detašovaném pracovišti
v Bratislavě.
Zájem uchazečů o studium v Bratislavě je i nadále značný, škola má možnost získat
v místě vysokoškolské učitele s požadovanou kvalifikací. Bratislavské detašované pracoviště
se vyvíjí jako velmi perspektivní jak kvalitou pedagogického sboru, tak možnostmi získání
nových studentů.
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14

Národní a mezinárodní excelence VŠMVVP
a) Členství VŠMVVP v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích

VŠMVVP je zapojena do Programu celoživotního učení ERASMUS. Evropská
komise udělila škole na období 2014 – 2020 Erasmus University Charter umožňující
pokračovat i nadále v mezinárodní spolupráci, a to nejen v rámci EU, ale i ve vybraných
regionech celého světa.
VŠMVVP úzce spolupracovala v r. 2015 s následujícími jedenácti zahraničními
vysokoškolskými institucemi: Varna Free University – Bulharsko, Hochschule Bremen Německo, L´École des Métiers de la Communication – Francie, Wroclaw College of Finance
and Management – Polsko, Instituto Politécnico de Bragança – Portugalsko, Technological
Educational Institution of Thessaloniki – Řecko, Univerzita Mateja Bela – Slovensko,
Stredoeuropska vysoká škola ve Skalici – Slovensko, Trenčianska univerzita A. Dubčeka –
Slovensko, Hogskolan Dalarna – Švédsko, Cag University Mersin – Turecko.
b) Členství VŠMVVP v profesních asociacích, organizacích a sdruženích
VŠMVVP je členem:
doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.

České konference rektorů vysokých škol

Asociace českých soukromých vysokých škol Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
Rady vysokých škol ČR

PhDr. František Pertl

Svazu průmyslu a dopravy České republiky
Českého sdružení pro Spojené národy
(ČSSN)

doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.
doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

c) Národní a mezinárodní ocenění VŠMVVP
VŠMVVP nezískala v roce 2015 žádné národní ani mezinárodní ocenění.
d) Mezinárodní akreditace VŠMVVP
Škola nemá mezinárodní akreditaci.
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15 Závěr
Výsledky činnosti Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., které
jsou prezentovány na předcházejících stránkách výroční zprávy za rok 2015, nás opravňují
konstatovat, že naše škola úspěšně plnila úkoly vytýčené v plánech Dlouhodobého záměru
VŠMVVP na léta 2011 - 2015.
V oblasti vzdělávací a pedagogické činnosti byl v roce 2015 kladen důraz na
zlepšování věkové a odborné struktury pedagogických pracovníků s cílem posílit v dalších
letech počet mladých, vědecky perspektivních interních členů pedagogického sboru. Zvláštní
péče byla věnována motivaci mladých akademických pracovníků k publikační činnosti
a podpoře jejich potenciální habilitace. V bakalářských programech byl průběžně rozšiřován
a inovován systém stáží a studijních praxí umožňující prohloubení praktických dovedností
studentů. K motivaci studentů byl využíván vnitřní stipendijní systém VŠMVVP.
Významným prvkem spolupráce s praxí byla komunikace a spolupráce s absolventy
prostřednictvím Klubu absolventů a jejich zapojování do odborných a společenských akcí
pořádaných VŠMVVP. Programově byla podporována také mobilita studentů v zahraničí
v rámci programu Erasmus+ na úrovni každého stupně studia. Za velmi pozitivní
považujeme skutečnost, že Evropská komise udělila naší škole na období 2014 - 2020 status
Erasmus University Charter umožňující pokračovat i nadále v mezinárodní spolupráci jak
v rámci EU, tak ve vybraných regionech světa. Ve druhé polovině roku 2015 byly zahájeny
přípravné práce na akreditaci studijního oboru kulturní antropologie, který by měl
v budoucnosti rozšířit nabídku VŠMVVP.
V oblasti zajišťování a hodnocení kvality pedagogického procesu se účinným
a moderním nástrojem zohledňujícím perspektivu studentů ve stávajícím období stane systém
STAFFINO. Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání bylo v roce 2015 předmětem pravidelného
personálního auditu a průběžných hodnocení probíhajících na úrovni vedení kateder a kolegia
rektorky. Byly zahájeny práce na unifikaci standardů a pravidel zajištění kvality, které budou
v příštím roce uvedeny do praxe v podobě závazné vnitřní směrnice. Při hodnocení
seminárních, bakalářských a magisterských prací byl efektivně využíván také systém
elektronické kontroly a ochrany proti plagiátorství.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti VŠMVVP v roce 2015 nezískala žádný vlastní
výzkumný grant, ale v rámci splupráce s MŠMT ČR se zapojila do výzkumného projektu
KREDO. V průběhu roku škola realizovala tři významné vědecké konference věnované
aktuálním problémům v oblasti mezinárodních a veřejných vztahů (Den Evropy, Ekonomická
diplomacie, Vzdělávání ve veřejné sféře). Zvláštní pozornost byla také věnována podpoře
a rozvíjení publikační činnosti. V roce 2015 pedagogové působící na VŠMVVP (Praha
i Bratislava) vytvořili a publikovali značné množství vědeckých prací – monografie, odborné
články ve vědeckých časopisech, studie v zahraničníh časopisech a kapitoly v odborných
publikacích..
V oblasti propagace a marketingu byly zahájeny práce na vytvoření nových
webových stránek školy v jednotném grafickém stylu. Ten byl použit také při tvorbě nových
propagačních materiálů, které budou využity při prezentaci VŠMVVP na významných akcích
jako je např. veletrh Gaudeamus.
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V oblasti přímého společenského a odborného působení VŠMVVP došlo k zapojení
širšího spektra odborníků z praxe do přímé výuky a rozšíření kontaktů s veřejností
prostřednictvím pořádání veřejných besed, přednášek a konferencí. V prostorách školy byly
realizovány setkání s předními osobnostmi společenského, politického a kulturního života
a vernisáž obrazů studentky VŠMVVP. V adventním čase se v přízemí budovy školy konala
výstava keramických výrobků handicapovaných výtvarníků z dílny A MANO. Připravované
webové stránky školy byly programově koncipovány takovým způsobem, aby umožnily
prezentovat vzdělávací, výzkumné a kulturní aktivity akademické obce VŠMVVP široké
veřejnosti.
V oblasti internacionalizace došlo k navýšení počtu smluv o spolupráci
s partnerskými zahraničními školami a počtu vyslaných a přijatých studentů. Podporován byl
i růst počtu přednášek a stáží hostujících zahraničních učitelů.
Hlavním cílem a současně ústřední vizí VŠMVVP pro stávající období je i nadále
snaha budovat jasně profilovanou, moderní a otevřenou vysokou školu, která dokáže
flexibilně a inovativně rozvíjet vzdělávací a tvůrčí činnost i naplňovat požadavky spjaté
s jejím společenským a odborným působením.
S využitím podkladů rektorátu, studijního oddělení, vedoucích kateder a sekretariátu
rektorky a generální ředitelky zpracovali:
Mgr. Lenka Bukovská
Tereza Čápová, Dis.
Mgr. Andrea Manová
Naďa Sýkorová
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

V Praze, květen 2016
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