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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 VYSOKÉ ŠKOLY MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH
VZTAHŮ, PRAHA

Předmluva
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
(VŠMVVP) za rok 2016 je zpracována dle § 42 odst. 1 písm. a) ve smyslu ustanovení zákona
o vysokých školách č. 111/1998 Sb., a podle rámcové osnovy, kterou vydalo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2016.
Výroční zpráva Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. byla
projednána a schválena:
 Kolegiem rektora VŠMVVP dne 16. května 2017
 Akademickou radou VŠMVVP dne 16. května 2017
 Akademickým senátem VŠMVVP dne 16. května 2017
 Správní radou o.p.s. dne 16. května 2017

Výroční zpráva VŠMVVP za rok 2016 je zpřístupněna na internetové stránce VŠMVVP
(www.vsmvv.cz) a v tištěné podobě na rektorátě Vysoké školy mezinárodních a veřejných
vztahů Praha, o.p.s..
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Obsah výroční zprávy o činnosti Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
za rok 2016
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE
a) Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
b) Organizační schéma VŠMVVP, o.p.s.
c) Složení správních a samosprávných akademických orgánů VŠMVVP
d) Zastoupení VŠMVVP v reprezentaci vysokých škol
e) Poslání, vize a strategické cíle VŠMVVP
f) Změny v oblasti vnitřních předpisů v roce 2016
g) Poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

2. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
a) Akreditované studijní programy (tab. 2.1)
b) Další vzdělávací aktivity
3. STUDENTI
a) Opatření ke snížení studijní neúspěšnosti
b) Opatření pro omezení prodlužování studia
c) Realizace – vlastní/specifické stipendijní programy
d) Poradenské služby
e) Studenti se specifickými potřebami
f) Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty a zájemci o studium
g) Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním a jakým způsobem jsou tito
studenti identifikováni
h) Podpora rodičů mezi studenty
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4. ABSOLVENTI
a) Spolupráce a kontakt s absolventy
b) Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů
c) Spolupráce s budoucími zaměstnavateli
5. ZÁJEM O STUDIUM
a) Charakter přijímacích zkoušek
b) Spolupráce se středními školami
6. ZAMĚSTNANCI
a) Kariérní řád školy
b) Rozvoj pedagogických dovedností
c) Podpora zaměstnanců – rodičů
7. INTERNACIONALIZACE
a) Účast studentů na zahraničních mobilitních programech
b) Integrace zahraničních členů akademické obce do života vysoké školy
8. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST
a) Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací
b) Integrace zahraničních členů akademické obce do života vysoké školy
c) Finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce 2016
d) Podpora studentů doktorských studijních programů
e) Spolupráce s aplikační sférou v oblasti pedagogiky
f) Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
g) Způsoby podpory horizontální mobility studentů a akademických pracovníků ve
vztahů k inovačnímu podnikaní
9. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
a) Zajišťovaní kvality a hodnocení realizovaných činností
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10. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VŠMVV PRAHA
a) mezinárodní a významná národní výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost, integrace
výzkumné infrastruktury do mezinárodních sítí a zapojení vysoké školy do profesních
či uměleckých sítí
11. TŘETÍ ROLE VYSOKÉ ŠKOLY
a) Působení v oblasti přenosu poznatků do praxe
b) Spolupráce s regionálními samosprávami a významnými institucemi v regionu
c) Nadregionální působení a význam
ZÁVĚR
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Úvod
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, Praha (dále jen
VŠMVV) za rok 2016 podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách této instituce. Tradice
Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, Praha sahá do roku 1999. Svoji činnost
zahájila po akreditaci svého studijního programu od akademického roku 2002/2003.
V současné době poskytuje bakalářské a magisterské vzdělání ve studijních programech
primárně zaměřených na mezinárodní a veřejné vztahy a vyplňuje relativně malý, ale
významný segment v systému vysokoškolského vzdělávání. VŠMVV je soukromou
vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí s pracovišti v Praze a Bratislavě. Jejím hlavním
cílem je tvořivě, systematicky a komplexně naplňovat požadavky Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VŠMVV na
období 2016–2020. V souladu s nosnými trendy ve vysokoškolském vzdělávání, vědě
a výzkumu proto usilujeme o zvýšení vnitřní kvality a další internacionalizaci oborů
pěstovaných na naší škole. Naší ústřední vizí je dále 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. Na
VŠMVVP dlouhodobě působí řada velmi kvalitních akademických pracovníků. Prioritou
školy je snaha zefektivnit fungování školy v oblastech vědy, výzkumných a grantových
projektů a vědecké spolupráce školy s tuzemskými i zahraničními institucemi na úrovni
základního i 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 2016 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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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE

a) Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. má Vzdělávací a konzultační
institut v Bratislavě, který sídlí na adrese Bárdošova 33, 831 01 Bratislava.

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

Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě

Sídlo vysoké školy:

Bárdošova 33, 831 01 Bratislava

Telefón :

+ 421 917 234 560

E-mail :

info@vip-vs.sk

Webová adresa:

www.vip-vs.sk

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.
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Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě má 3 katedry:
 Katedra světové politiky
 Katedra veřejné politiky
 Katedra jazyků.
Struktura vysoké školy, její součásti a vazby mezi nimi jsou zřejmé z organizačního schématu
školy, které je na následující straně.

b) Přehled institutů a detašovaných pracovišť VŠMVVP

Název pracoviště

Sídlo institutu

Odpovědný pracovník

a marketingové komunikace

Praha

Ing. R. Němec

Institut veřejné správy

Praha

Český institut reklamní
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c) Organizační schéma VŠMVVP, o.p.s.
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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

(do 31. 07. 2016)

Mgr. Romana Kofroňová

(od 01. 09. 2016)

Ředitel vzdělávacího a konzultačního
institutu v Bratislavě

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Organizační struktura Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Sekretariát gen. ředitelky a rektora

Nadežda Sýkorová

Tajemnice rektora

Mgr. Andrea Manová

Vedoucí studijního oddělení (Praha)

Bc. Tereza Sato

Pracovnice studijního oddělení (Praha)

Bc. Blanka Králová
Mgr. Miloslava Přibylová

Vedoucí knihovny (Praha)

Mgr. Alena Vlčková

Vedoucí studijního oddělení (Bratislava)

PhDr. Ingrid Kuzmínová

Pracovnice studijního oddělení
(Bratislava)

(do 31. 08. 2016)

PhDr. Veronika Zöldová

(do 30. 06. 2016)

Bc. Barbora Holíková

(do 30. 06. 2016)

Mgr. Gabriela Somová

(od 20. 05. 2016)
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Katedry VŠMVVP
Katedra mezinárodních vztahů

prof. PhDr. Zdeněk Veselý,

a diplomacie

CSc.

Katedra evropských studií, veřejné správy
a práva

Katedra politologie a spol. věd

Katedra Public Relations a komunikace

Katedra jazyků

Katedra verejnej politiky (Bratislava)

Ing. Květoslava Kořínková,
CSc.
doc. Ing. Michael Kroh, CSc.

PhDr. Luděk Švehlík, CSc.

(do 30. 06.
2016)

(do 31. 01.
2016)

doc. Mgr. Petr Žantovský,

(od 01. 02.

Ph.D.

2016)

Mgr. Kateřina Baušteinová

JUDr. Mgr. Martin VLHA,

(do 31. 08.

Ph.D.

2016)
(od 01. 09.

PhDr. Jana Hogh

2016
do 31. 08.
2016)

Ing. Nadežda Jankelová, PhD.
Katedra svetovej politiky (Bratislava)

PhDr. Marián Děd, PhD.

Katedra jazyků (Bratislava)

PhDr. Jana Hogh

(od 01. 11.
2016)
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Samosprávné akademické orgány Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
Praha
Rektor/ka

Prorektor pro vědu a výzkum
Prorektor pro zahraniční vztahy
a PR

doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.

(do 14. 01. 2016)

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

(od 15. 01. 2016)

Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

(od 01. 09. 2016)

PhDr. František Pertl

(do 31. 08. 2016)

RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Prorektorka pro výuku, rozvoj
a evaluaci vzdělávání

Mgr. Lenka Bukovská
Bc. Tereza Sato

(od 01. 09. 2016)
(do 31. 07. 2016)
(od 01. 09. 2016)

Akademická rada Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Předsedkyně rady
doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.

(do 14. 01. 2016)

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

(od 01. 03. 2016)

Členové akademické obce školy:
Mgr. Kateřina Baušteinová
Mgr. Lenka Bukovská

(do 31. 07. 2016)

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Jozef Ftorek, M.A.
doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.

(do 29. 02. 2016)

prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

(od 01. 03. 2016)

JUDr. Helena Chaloupková
Ing. Zdeněk Koníček
Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D.
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.

(do 30. 06. 2016)

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
PhDr. Jana Marková, Ph.D.
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Mgr. Andrea Manová

(od 01. 11. 2016)

JUDr. Zdeněk Matějka

(do 29. 02. 2016)

PhDr. František Pertl

(do 31. 08. 2016)

Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

(od 01. 03. 2016)

PhDr. Vít Rouč, Ph.D.
Bc. Tereza Sato

(od 01. 11. 2016)

Mgr. Jan Slavíček, Ph.D.

(od 01. 03. 2016)

PhDr. Luděk Švehlík, CSc.

(do 31. 01. 2016)

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
JUDr. Štefan Viedenský
doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.

(od 01. 03. 2016)

Nečlenové akademické obce školy:
Mgr. Martina Houdková
PhDr. Ľudovít Hucík
PhDr. Jan Kohout
Mgr. Pavel Brabec
doc. Ing. Václav Petříček, CSc.

PhDr. Ing. Miriam Zajacová

generální ředitelka VŠMVVP
zástupce ředitele Vzdělávacího a konzultačního
institutu v Bratislavě
MZV ČR

(do 29. 02. 2016)

prezident Asociace českých reklamních agentur
a marketingové komunikace
předseda představenstva, Komora pro hospodářské
styky se SNS, s.o.k.
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

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.

vedoucí katedry českého jazyka – Jihočeská
univerzita

(od 01. 03. 2016)

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

ředitel Etnologického ústavu

(od 01. 03. 2016)

PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc.

Institut Václava Klause

(od 01. 03. 2016)
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Jan Kavan, B.Sc., CH, Hon. D.
HumLitt.

(od 01. 03. 2016)

Akademický senát
Předsednictvo senátu:
Předseda Akademického senátu

Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
(do 17. 03. 2016)
JUDr. Štefan Viedenský
(od 18. 03. 2016)

Místopředseda Akademického senátu (akad. pracovník)
Místopředseda Akademického senátu (student)

PhDr. Tatiana Tökölyová, Ph.D.
Bc. Martin Bogola
(do 17. 03. 2016)
Šárka Staňková
(od 18. 03. 2016)

Členové senátu – akademičtí pracovníci:
Mgr. Kateřina Baušteinová

(od 18. 03. 2016)

Ing. Tomáš Doležal

(do17. 03. 2016)

Ing. Zbyněk Dubský, PhD.

(od 18. 03. 2016)

PhDr. Marián Děd, PhD.
Ing. Dagmar Dvořáková
Josef Ftorek, M.A.

(do 17. 03. 2016)
(do 17. 03. 2016)
(od 01. 10. 2016)

PhDr. Jana Hogh
doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.

(od 01. 10. 2016)

Ing. Barbara Kubešová

(do 17. 03. 2016)

Mgr. Jan Polišenský, PhD.

(od 18. 03. 2016)

PhDr. Vít Rouč, PhD.

(od 18. 03. 2016)

PaedDr. Helena Salačová

(do 30. 09. 2016)

Mgr. Jan Slavíček, PhD.

(od 18. 03. 2016)

JUDr. Štefan Viedenský

(do 17. 03. 2016)

Mgr. JUDr. Martin Vlha, Ph.D.

(do 30. 09. 2016)
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Členové senátu – studenti:
Bc. Soraya Belaidi

(do 17. 03. 2016)

Natálie Césarová

(od 18. 03. 2016)

Bc. Elena Dobálová

(do 17. 03. 2016)

Bc. Jaroslav Gavenda

(od 18. 03. 2016)

Mgr. Jozef Hrabina

(do 17. 03. 2016)

Bc. Karolína Chupíková

(od 18. 03. 2016)

Bc. Jan Dvořák

(do 17. 03. 2016)

Bc. Pavel Kuka

(do 17. 03. 2016)

Christián Kraus

(od 18. 03. 2016)

Bc. Alžběta Mocková

(do 17. 03. 2016)

Tomáš Štěpánek

(od 18. 03. 2016)

Bc. Margarita Kinská

(do 17. 03. 2016)

Johana Vinczeová

(od 18. 03. 2016)

Lukáš Žiga

(od 18. 03. 2016)

Disciplinární komise

Akademičtí pracovníci:
Předsedkyně

Studenti:

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

(do 14. 11. 2016)

JUDr. Daniela Kovářová

(od 15. 11. 2016)

JUDr. Štefan Viedenský

(do 14. 11. 2016)

PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

(do 14. 11. 2016)

Mgr. Daniel Machytka, PhD.

(od 15. 11. 2016)

Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

(od 15. 11. 2016)

Bc. Marie Václavová

(do 14. 11. 2016)

Tereza Veselá

(do 14. 11. 2016)

Jaroslav Gavenda

(do 14. 11. 2016)

Bc. Andrea Orlíčková

(od 15. 11. 2016)

Bc. Veronika Beníšková

(od 15. 11. 2016)

Tomáš Štěpánek

(od 15. 11. 2016)
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d) Zastoupení VŠMVVP v reprezentaci vysokých škol
Škola a její učitelé se neustále snaží vytvářet 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

Česká konference rektorů
(do 14. 01.
doc. Ing. J. Štouračová, CSc.

ČR

2016)
Člen
(od 15. 01.

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

ČR

2016)

Rada vysokých škol
(do 31. 08.
PhDr. František Pertl

ČR

2016)
Člen
(od 07. 12.

Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

ČR

2016)

Svaz průmyslu a dopravy ČR
(do 31. 08.
doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.

ČR

2016)
Člen
(od 01. 09.

doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

ČR

2016)
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České sdružení pro Spojené národy (ČSSN)
Ing. Zbyněk Dubský, PhD.

ČR

Člen

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

ČR

Člen

SR

člen

Pol

člen

New Zealand Studies Association
PhDr. Tatiana Tökölyová, Ph.D.
Journal of Geography, Politics and Society
PhDr. Tatiana Tökölyová, Ph.D.

Pozn.: Status – postavení VŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod.

e) Poslání, vize a strategické cíle VŠMVVP
Našim hlavním cílem, jemuž jsme podřídili dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy
mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. pro léta 2016 - 2020, je navázat na zavazující
úspěšné období existence naší školy a pokračovat v jejím budovaní jako prestižní
vysokoškolské instituce. Nastavená strategie vychází z níže uvedených oblastí řízení školy,
které jsou neodmyslitelnou součástí akademického života. Konkrétně se jedná o oblast kvality
vzdělávací a pedagogické činnosti, oblast kvality výzkumu a tvůrčí činnosti a oblasti kvality
společenského a odborného působení.
Strategické cíle v rámci oblasti kvality ve vzdělávání a pedagogické činnosti:
 Příprava nových akreditací bakalářských a magisterských studijních programů
v souladu se standardy pro akreditace ve vysokém školství podle Nařízení vlády
č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016.
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 Příprava podkladů pro zcela nové perspektivní studijní programy integrující
problematiku mezinárodních vztahů, diplomacie, evropských studií, mediálního
managementu a kulturní antropologie.
 Kvalitní zajištění výuky dvou stávajících bakalářských oborů – „Mezinárodní vztahy
a diplomacie“ a „Veřejná správa a public relations“ a tří magisterských oborů –
„Mezinárodní a diplomatická studia“, „Evropská studia a veřejná správa“
a „Politologie a politický marketing“.
 Obsahová analýza studijních programů s cílem inovovat koncepci a obsah studia,
profil absolventa a jeho uplatnění v praxi.
 Prohloubit spolupráci s klíčovými institucemi státní a veřejné správy a paralelně
s podnikatelskou sférou.
 Orientovat se na podporu projektů ve vědecko-výzkumné činnost v rámci národní
a mezinárodní spolupráce.
 Podporovat tvůrčí činnost studentů a vytvářet podmínky pro jejich kreativní a kritické
myšlení, schopnost interkulturní otevřenosti a odborné argumentace.
 Podporovat studentskou vědeckou a odbornou činnost prostřednictvím prestižního
ocenění ve vědecké soutěži Excelentní diplomat. Pilotní program byl zahájen
v akademickém roce 2016/2017.
 Vybudovat komplexní hodnoticí mechanizmus, který umožní efektivnější kvalitativní
a kvantitativní hodnocení studijních výsledků studentů, pedagogického procesu
a řídicího aparátu školy.
 Zkvalitnit komunikaci mezi vedením školy a studenty, a to nejen prostřednictvím
Samosprávného akademického organu VŠMVVP (dále jen Akademický senát) ale
také prostřednictvím různých projektů spojených se studentským klubem a dalšími
školskými institucemi jako jsou Studentský parlament nebo Klub absolventů, které
považujeme za podpůrný pilíř při uskutečňování strategických záměrů.
 Systematicky a komplexně zvyšovat úroveň materiálního a technického vybavení
školy.
Strategické cíle v rámci oblasti kvality výzkumu a tvůrčí činnosti:
 Zajistit finanční prostředky pro vědu a výzkum.
 Vybudovat specializované vědecké pracoviště (oddělení vědy) primárně orientované
na zajištění a realizaci výzkumných projektů.
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 Systematicky podporovat výzkumnou činnost prostřednictvím grantů (GAČR, TAČR,
Visegrádské fondy aj.).
 Podporovat publikační činnost akademiků s důrazem na publikování v impaktovaných
nebo recenzovaných časopisech, kolektivních a autorských monografiích.
 Motivovat a podporovat akademiky k hostování na zahraničních univerzitách v rámci
přednášek a konferencí.
 Podporovat výuku zahraničních pedagogů a vědců na VŠMVVP.
 Vydávat recenzovaný interdisciplinární odborný časopis zaměřený na problematiku
mezinárodních a veřejných vztahů, diplomacie a kultury.
 Prohloubit spolupráci s absolventy školy, novými klienty a profesními partnery.
 Uzavřít a naplňovat rámcovou smlouvu o spolupráci s rezortními ministerstvy (MZV,
MPO).
 Rozšiřovat pedagogický sbor o habilitované docenty a profesory.
 Zajistit perspektivní garanty stávajících a připravovaných studijních oborů.
 Pořádat pravidelné vědecké konference, semináře a workshopy za přítomnosti
významných osobností z vědeckého, veřejného, politického života.
 Prohlubovat tuzemskou a zahraniční vědeckou spolupráci.
 Vydávat sborníky z vědeckých konferencí, monografie a učebnice v souladu
s pedagogickým a vědeckým zaměřením VŠMVVP.
 Koordinovat a prohlubovat vědeckou spolupráci s naším slovenským pracovištěm.
Strategické vize v rámci oblasti společenského a odborného působení:
 Zkvalitnit PR školy. Sjednotit vizuální styl VŠMVV. Inovovat webové stránky
a ostatní informační zdroje prezentující pedagogickou, vědeckou a tvůrčí činnost
školy.
 Zvýšit počet i kvalitu konferencí, seminářů, kulatých stolů, dnů otevřených dveří,
workshopů

s cílem

prezentace

vědecko-výzkumné

činnosti,

tvůrčí

činnosti

a propagace studijních oborů široké veřejnosti.
 Posílit a systematicky podporovat publikační činnost akademiků VŠMVVP ve vztahu
k odborné i laické veřejnosti.
 Rozšiřit spolupráci se střednými školami prostřednictvím projektů, které umožňují
komunikovat s našimi potencionálními klienty.
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 Podporovat vědecké, kulturní, sportovní a společenské aktivity studentů školy včetně
bratislavské součásti.
f) Změny v oblasti vnitřních předpisů v roce 2016
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. průběžně aktualizuje
předpisy v souladu s aktuálně platnou legislativou České republiky. V roce 2016 z důvodu
revitalizace v oblasti vědecko-výzkumné činnosti a v rámci tvůrčí činnosti byly vydány
následující vyhlášky a opatření rektora:
 Vyhláška rektora č. 05/2016-2017 Rozhodnutí rektora o konání akcí přesahujících
program studijních plánů školy.
 Opatření rektora č. 1/2016 Rozvoj internacionalizace v oblasti vědy a výzkumu
Současně intenzívně připravujeme (podle Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro
akreditace ve vysokém školství a Zákonu o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů Zákon č. 111/1998 Sb.) vnitřní předpisy školy, které jsou zásadní součástí akreditace
nových studijních programů a vytvoření efektivního a funkčního systému v oblasti zajišťovaní
kvality, vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Jednotlivé dokumenty vstoupí
v platnost v roce 2017/2018 včetně změny Statutu VŠMVVP.
g) Poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., není povinným subjektem dle
18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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2. STUDIJNÍ
ČINNOST

PROGRAMY,

ORGANIZACE

STUDIA

A

VZDĚLÁVACÍ

a) Akreditované studijní programy (tab. 2.1)
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 tab. 2.1. jsou pak uvedeny studijní programy a studijní obory tak, jak byly realizovány
v Praze a na detašovaném pracovišti v Bratislavě.
Studijní programy uskutečňované v cizích jazycích (tab. 2.2)
Škola zatím nemá studijní programy uskutečňované v cizích jazycích, ale vytváří
podmínky pro jejich realizaci v budoucnu.
Studijní programy uskutečňované jako tzv. joint degree (tab. 2.3)
Škola posuzovala možnost realizovat dvoudiplomové studium, avšak takový program
zatím nebyl zpracován, ani akreditován.
Studijní programy uskutečňované s jinou vysokou školou (tab. 2.4)
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.
Studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou (tab. 2.5)
Škola neuskutečňovala žádný studijní program s vyšší odbornou školou.
b) Další vzdělávací aktivity
V rámci své vzdělávací činnosti nabízí VŠMVV Praha možnost studia v programech
celoživotního vzdělávání:
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 mimořádné studium předmětů akreditovaných studijních programů, a to buď studium
jednotlivých předmětů podle výběru zájemců
 specifické kurzy pořádané pro veřejnost katedrami VŠMVV Praha v rámci doplňkové
činnosti (tab. 2.6.)
V roce 2016 absolvoval v rámci celoživotního vzdělávání pouze jeden student – kurz
anglického jazyka (tab. 2.7.)
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Studijní program a obory VŠMVV PRAHA
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3. STUDENTI
a) Opatření ke snížení studijní neúspěšnosti
Nejvyšší podíl neúspěšnosti je v prvních ročních bakalářského studia. Za jeden z hlavních
faktorů tohoto stavu je označována stále klesající úroveň středoškolského vzdělání a dále
potom fakt, že ke studiu jsou přijímáni i studenti, jejichž předpoklady pro vysokoškolské
studium nejsou na patřičné úrovni.
Další důvody studijní neúspěšnosti jsou komplikovanější, neboť se z velké části na nich
podílí rozporuplná motivace a jednání samotných studentů, kteří často zahajují studim na více
vysokých školách a teprve během prvního ročníku se fakticky rozhodují, kde budou ve studiu
pokračovat.
Studijní neúspěšnost se snažíme snižovat intenzivní a systematickou komunikací
s komplikovanými studenty a jejich podporou ve studiu, například prostřednictvím
individuálních studijních plánů.
b) Opatření pro omezení prodlužování studia
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.
c) Realizace – vlastní/specifické stipendijní programy
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.
V roce 2016 mohli studenti získat ubytovací stipendium. Podle podmínek MŠMT ČR
bylo možno poskytnout toto stipendium 205 studentům a byla vyplacena částka 577.720,- Kč.
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d) 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
e) 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 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.
f) Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty a zájemci o studium
Nadané studenty zapojujeme do vědecko-výzkumných úkolů ve funkci pomocných
vědeckých sil. V roce 2016 takto působilo 28 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.
VŠMVVP v r. 2016 pro informování uchazečů volila následující způsoby:
 umístění všech potřebných informací na webové stránky školy
- 27 -

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 VYSOKÉ ŠKOLY MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH
VZTAHŮ, PRAHA

 účast na veletrzích pomaturitního vzdělávání - Gaudeamus
 dny otevřených dveří, individuální přístup
 oslovení ředitelů středních škol v Praze
 prezentace školy prostřednictvím tištěných PR materiálů
 přednášky a prezentace školy na střední Škole mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, která patří do stejného portfolia jako VŠMVVP
 spolupráce na základě strategického partnerství s Evropským parlamentem mládeže
v ČR (EYP)

g) Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním a jakým způsobem jsou
tito studenti identifikováni
Na škole 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.

h) Podpora rodičů mezi studenty
Škola umožňuje z důvodu těhotenství a péče o dítě studentkám a studentům prezenční
formy studia individuální studijní plán. To znamená, že studijní povinnosti plní student na
základě předem stanovených požadavků a individuálních konzultací s vyučujícím. Studentky
prezenční i kombinované formy studia mají možnost z důvodu mateřské dovolené přerušit
studium na neomezeně dlouhou dobu.
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4. ABSOLVENTI
a) Spolupráce a kontakt s absolventy
V roce 2016 na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. úspěšně
ukončilo studium 355 studentů bakalářského a magisterského programů Mezinárodní
a veřejné vztahy. Podrobnější strukturu podle bakalářského a magisterského stupně naleznete
v tab. 4.1 přílohy.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha v minulém roce zahájila projekt
revitalizace kultury studentského a akademického života podle koncepce dlouhodobého
záměru na období 2016 – 2020. S nástupem nového vedení vysoká škola nastolila nové
priority, které se výrazně podepsali na činnosti a fungování Klubu absolventů a také
studentského klubu pod značkou Premium school. V této souvislosti vedení rektorátu
primárně inovovalo záměr zakladatelů, kteří tehdejší Klub absolventů otevřeli valným
shromážděním v říjnu v roce 2010.
Těžištěm projektu a současně hlavním cílem je zdokonalovat komfortní zázemí pro
formální a neformální setkávaní s členy Klubu absolventů. Proto zvláštní pozornost byla
především věnovaná jasně profilované platformě programu klubu, kterou pokládáme za
zásadní pro vytváření tvůrčího prostředí a motivaci absolventů při rozvíjení společných
i specifických cílů společně s jejich Alma Mater.
Pro spolupráci s absolventy jsme vytvořili organizační a kontaktní centrum přímo na
rektorátě, které spravuje a aktualizuje databázi absolventů bakalářského a magisterského
studia. Nastavili jsme novou vizuální podobu webových stránek školy, v rámci které byla
vytvořena sekce Klub Absolventů. Zde je nabídnuta „on line registrace“, prostřednictvím
které se zájemci mohou do klubu přihlásit a případně poskytnout informace týkající se jejich
aktuální profese. Členství v klubu poskytuje různé výhody, které je možné využit
v odborném, kulturním a společenském životě VŠMVVP.
Pro prohloubení širší spolupráce s absolventy jsme rozšířili možnosti jejich zapojení do
činnosti školy – v podobě přednášek, konferencí, seminářů, na kterých mají možnost veřejně
vystoupit nebo se odborně zapojit do diskusí. Na akcích se pasívně zúčastnilo zhruba
5 % členů z Klubu absolventů a jeden z nich i aktivně vystoupil s konferenčním příspěvkem.
Dlouhodobě spolupracujeme také se skupinou absolventů pod značkou organizace
,,Aplikovaný výzkum ekonomické diplomacie“ a primárně se soustřeďujeme na organizaci
odborných akcí a tvorbu výzkumných projektů.
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Také naše slovenské pracoviště Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave aktivně
spolupracuje a udržuje kontakt se svými absolventy. Ohniskem této spolupráce je občanské
združení Klub absolventů. Jeho cílem je komunikace s absolventy prostřednictvím různých
projektů (vědecké konference, diskusní kluby, ples školy, sportovní dny, hokejové zápasy
školního mužstva Diplomats Pressburg, charitativní akcie atď.) Absolventi se těchto akcí
velmi rádi a v hojném počtu účastní. V průběhu těchto akcí vedení školy a pedagogové
mohou s absolventy vést neformální rozhovory a navazovat užší pracovní spolupráci
například v oblasti stáží, při podpoře konkrétních aktivit Klubu absolventů nebo hokejového
mužstva. Vzájemně plodná spolupráce mezi školou a jejími absolventy je užitečná také při
prezentaci školy širší veřejnosti a podpoře absolventů při hledání pracovních příležitostí.
b) Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. systematicky sleduje situaci
ve společenském dění z hlediska otázky zaměstnanosti absolventů. Na základě průzkumu
mezi absolventy zaznamenáváme, že jim prvotní pracovní zkušenosti získané v průběhu
studia prostřednictvím praxe umožnily úspěšný vstup nejen na domácí pracovní trh ale také
pracovní uplatnění v zahraničí. Z tohoto důvodu klademe důraz na vzájemné sepjetí studia
s praxí, což je jeden z předpokladu k naplňování sdílených akademických a společenských
hodnot, které přispějí k inovaci studijních programů, rozšíření vzdělávací činnosti
a propracování systému zpětné vazby jejího hodnocení.
Vedení školy v této souvislosti provedlo v roce 2016 důslednou formální a obsahovou
kontrolu studijních programů se zaměřením na analýzu propojenosti koncepce studia, profilu
absolventa a jeho uplatnění v praxi. Byl stanoven harmonogram pracovních jednání
s představiteli veřejné správy, vysoké politiky, podnikatelských subjektů, s cílem inovovat
případně rozšířit nabídku vzdělávacích studijních programů v souladu s novými akreditačními
standardy a opatřeními umožňujícími zefektivnit řízení vnitřních zdrojů.
Současně se věnujeme přípravě systému zajišťování kvality, v rámci kterého se zaměřujeme
kromě jiného na vnitřní hodnocení vzdělávací činnosti ve studijních programech. V tomto
směru je podpora rozvoje kvality uskutečňovaná prostřednictvím hodnocení studijních
programů, zpětnou vazbou členů akademické obce a absolventů ke kvalitě výuky,
k organizaci studia, sledování míry úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnosti, míry
řádného ukončení studia a uplatňování absolventů. V této rovině vytváříme jednotlivá
hodnocení, která budou průběžně realizována v příštím roce. Výsledky budou popsány ve
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Výroční zprávě o činnosti Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. za
rok 2017.
c) Spolupráce s budoucími zaměstnavateli
Škola spolupracuje s budoucími zaměstnavateli studentů dvěma způsoby:
 Firmy a instituce samy oslovují školu a nabízejí volná místa vhodná pro studenty.
Nabídky zveřejňuje pracovník zodpovědný za odborné praxe ve školním informačním
systému.
Pokud firmy požadují specifické znalosti či zkušenosti (např. znalost jazyků, absolvování
studia či stáže v zahraničí), škola vybere a doporučí vhodného kandidáta.
 Škola sama aktivně oslovuje instituce se spojitostí vyučovanými obory a dojednává
praxe pro studenty. Zejména prorektor pro zahraniční vztahy a PR často jedná
s představiteli asociací firem a ministerstev o možnostech stáží pro studenty. Škola
sleduje nabídky pracovních míst na vybraných webových stránkách (MŠMT, MZV
a upozorňuje studenty na probíhající výběrová řízení).
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5. ZÁJEM O STUDIUM
a) Charakter přijímacích zkoušek
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 rektor školy z řad předních
pedagogů. Komise berou 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 rektor 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.
b) Spolupráce se středními školami
V roce 2016 navázala VŠMVV Praha strategické partnerství s Evropským parlamentem
mládeže v ČR (EYP). V rámci tohoto partnerství se VŠMVV Praha aktivně podílela na
návštěvách středních škol v Praze (Gymnázium Štěpánská, Gymnázium Oty Pavla atd.), kde
prezentovala možnosti studia, ale i následujícího uplatnění v oblasti mezinárodních vztahů,
diplomacie a Public Relations. Zástupci VŠMVV Praha vystoupili na Regionální výběrové
konferenci v Hradci Králové, které se zúčastnilo přes 200 středoškolských studentů z celé
České republiky. VŠMVV Praha se prezentovala také na Dni Univerzit (Unitag), který se
konal na Německé škole v Praze.
V neposlední řadě VŠMVV Praha úzce spolupracuje se střední odbornou školou - Školou
mezinárodních a veřejných vztahů Praha (ŠMVV), která patří do stejného portfolia jako
VŠMVV Praha. Studenti VŠ se podíleli na přípravě veletrhu pro SŠ , připravovali přednášky
a prezentace pro 4. ročníky ŠMVV Praha.
V průběhu roku VŠMVV Praha několikrát uspořádala přednášky, diskuze a jiné akce
(diskuze s prezidentským kandidátem M. Horáčkem, Šachový turnaj SŠ a další) , na které byli
zváni studenti z okolních středních škol (např. SOŠ Drtinova, Gymnázium Na Zatlance).
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6. ZAMĚSTNANCI
a) Kariérní řád školy
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. nemá jako samostatný
dokument kariérní řád. Tato 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.
Zaměstnanci se mohou zapojit i do jiných aktivit, jako např. do grantů, které jsou vždy
samostatně ohodnoceny.
b) Rozvoj pedagogických dovedností
Vedení vysoké školy v této oblasti spolupracuje s prorektorem pro vědu a výzkum, který
na základě požadavků jednotlivých zaměstnanců, tak vedení vysoké školy zajišťuje pro
zaměstnance odpovídající školení, semináře a konference.
c) Podpora zaměstnanců - rodičů
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%. Vysoká škola
nabízí všem zaměstnancům stejné podmínky, s tím, že k rodičům se chová vždy chápavě
a snaží se vyjít vstříc individuálním potřebám jednotlivých zaměstnanců. Provozním
zaměstnancům školy nabízí 5 týdnů dovolené ročně a v pátek zkrácenou pracovní dobu.
Rodičům v době nemoci jejich dětí nabízí možnost homeoffice.
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7. INTERNACIONALIZACE
a) Účast studentů na zahraničních mobilitních programech (tab. 7.1)
Naše škola neparticipuje na programu H2020/ 7., rámcový program EK.
VŠMVVP je zapojena do programu 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.
Škola v roce 2016 úzce spolupracovala s následujícími 11 zahraničními vysokoškolskými
institucemi:
 Varna Free University – Bulharsko
 Hochschule Bremenn – Německo
 L´École des Métiers de la Communication – Francie
 Wroclaw College of Finance and Management – Polsko
 Instituto Politécnico de Braganca – 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
V roce 2016 naše škola v programu Erasmus+ vyslala do zahraničí 15 studentů
a 3 pedagogy a ze zahraničí přijala 33 studentů a žádného pedagoga. Podrobné počty studentů
a pedagogů dle zemí jsou vyplněny v tabulce 7.2.
b) Integrace zahraničních členů akademické obce do života vysoké školy
Prohlubování stávající a navazování nové spolupráce s vysokoškolskými institucemi mimo
program Erasmus byla věnována v roce 2016 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.
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V roce 2016 škola vyslala 15 studentů na výuku do 6 zemí.
Z toho:
 Belgie 1x
 Francie 2x
 Itálie 2x
 Německo 3x
 Portugalsko 6x
 Španělsko 1x
a 3 pedagogy do dvou zemí:
 Francie 2x
 Slovensko 1x
Ze zahraničí naše škola přijala 33 studetnů ze 6 zemí.
Z toho:
 Francie 3x
 Kazachstán 4x
 Polsko 1x
 Portugalsko 7x
 Slovensko 12x
 Turecko 6x
V roce 2016 naše škola nepřijala žádné zahraniční pedagogy.
V roce 2016 nikdo z absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia
neabsolvoval stáž v zahraničí. (tab. 7.3)
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8. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST
a) Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací
Výzkumná činnost je důležitým předpokladem kvality v pedagogickém procesu.
Institucionální rámec publikační činnosti byl dán opatřením rektora č. 1/2016. VŠMVVP
aktivně podporuje výzkumnou činnost akademických pracovníků a její následné aplikování ve
výuce. Zkušenost z výzkumné činnosti je důležitá pro akademické pracovníky pro jejich
vedení bakalářských a hlavně magisterských prací.

b) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti na VŠMVV Praha
Studenti VŠMVVP se pravidelně zapojují do tvůrčí činnosti formou pomocných
vědeckých sil, účastní se konferencí a kulatých stolů, kde představují práce, které vypracovali,
a asistují při přípravě konferencí. Pro studenty bakalářských studijních programů se
připravuje soutěž pro odborné studentské práce (Excelentní diplomat), v níž bude oceněna
nejlepší bakalářská práce v červnu příštího roku.

c) Finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce 2016
V roce 2016 škola nezískala žádné prostředky na výzkum z mimoškolních zdrojů.

d) Podpora studentů doktorských studijních programů
V současné době VŠMVVP nemá doktorský studijní program.

e) Spolupráce s aplikační sférou v oblasti pedagogiky
V roce 2016 byly zahájeny přípravy nových akreditací studijních programů. V této
souvislosti VŠMVVP oslovila Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu
a obchodu a Ministerstvo vnitra pro identifikaci kritérií a požadavků státní správy pro své
budoucí zaměstnance.
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f) Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
Na VŠMVVP trvale působí řada odborníků z praxe, například bývalých ministrů,
velvyslanců, poslanců, senátorů a diplomatů. Škola aktivně podporuje a zve jako hosty do
výuky odborníky z praxe: jedná se o odborníky např. z MZV ČR, z MO ČR, dále
o renomované advokáty, pracovníky a majitele PR agentur. VŠMVVP spolupracuje a je
v kontaktu s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu ve věci
pořádání konference na téma Ekonomické diplomacie a s Ministerstvem kultury ČR ve věci
PR v muzejnictví. Ve spolupráci s Evropským domem probíhá příprava konference ke dni
Evropy 2016.

g) Způsoby podpory horizontální mobility studentů a akademických pracovníků ve
vztahů k inovačnímu podnikaní.
Studenti VŠMVVP mohou absolvovat praxi v Hospodářské komoře, České manažerské
asociaci, u smíšených obchodních komor u organizace Transparency International, u České
společnosti pro politické vědy i na ústředních orgánech státní správy i v inovačních
střediscích vysokých škol (např. ČVUT). Prostřednictvím programu Erasmus je možné
absolvovat praxe u firem v zemích EU a prostřednictvím Fulbrightovy komise je možné získat
stipendium v USA i praxi u firem (zástupce Fulbrightovy komise pravidelně prezentuje
programy na VŠMVVP). V neposlední řadě lze uvést program Masaryk Chair na jehož
základě je možné získat pedagogickou stáž na univerzitě v Izraeli.
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9. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

a) Zajišťovaní kvality a hodnocení realizovaných činností
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. věnuje primární pozornost
změně v systému zajišťování kvality, ke které došlo s účinností Novely zákona o vysokých
školách (zákon č. 137/2016 Sb.). V této souvislosti s povinností při uskutečňování
akreditovaných činnosti: mj. naplňovat strategický záměr vysoké školy, vedení školy
uskutečňuje podpůrné kroky k vytvoření inovace systému zajišťování a vnitřního hodnocení
kvality vysoké školy. Nadefinovali jsme systém vnitřního a vnějšího hodnocení, který
vyžaduje implementaci systému managementu kvality, což představuje mj. zřízení funkčního
systému na naši škole.
Na základě této skutečnosti jsme zahájili spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality
pro vnější hodnocení VŠMVV Praha. Jedná se o nevládní organizaci, která vznikla za účelem
podpory a prosazovaní myšlenek kvality ČR. Cílem nastavené součinnosti je zlepšení
postavení školy na trhu soukromých vysokých škol a zvýšení počtu studentů. Nástrojem pro
zlepšení situace je nastavení efektivního systému řízení školy prostřednictvím zavedení
Modelu Excelence EFQM v systému START PLUS (sebehodnocení v systému START již
proběhlo), včetně nastavení akčního plánu zlepšování, dále zřízení akreditační skupiny
s účinností od 1. října 2016 a přípravy procesu pro zřízení Rady pro vnitřní hodnocení na
VŠMVVP, jako nového klíčového samosprávního orgánu.
V rámci systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality, jsme nastavili na úrovni
VŠMVV Praha inovaci vnitřních předpisů, které budou doplněné mj. o pravidla, postupy
a kritéria hodnocení, nebo o akreditační řád vysoké školy. Dále jsme uvedený systém
hodnocení kvality zaměřili na dvě primární oblasti. Za prvé na vzdělávací činnost a za druhé
na vědeckou a výzkumnou tvůrčí činnost.
V roce 2016 vedení školy realizovalo vlastní hodnotící proces, který vychází z nastavení
pokynů k zabezpečení kvality předešlého managementu. Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha, o.p.s. doposud neměla explicitně definovanou strategii zabezpečení
kvality, přičemž byla diskutovaná témata, týkající se návrhu standardů a pravidel pro vnitřní
zajištění a hodnocení kvality. V minulých letech odborní pracovníci naší školy spolupracovali
na národním projektu IPN KREDO, z kterého vyplynuly kromě jiného výstupy, sloužící jako
relevantní zdroj k podpoře rozvoje kvality. Přístupy k vytvoření funkčního modelu kvality
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jsou z tohoto hlediska velmi přínosné a veškeré zdroje a zkušenosti z mezinárodní akreditace
jsou využité při přípravě systému zajišťovaní kvality.
Vnitřní hodnotící proces
Šetření mezi studenty
 vyhodnocení evaluace a odhalování plagiátorství u kvalifikačních prací.
a) Vyhodnocení evaluace:
Vedení VŠMVVP 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 také na katedrách. Zvláštní pozornost je přitom věnována využití
stanovisek studentské komory akademického senátu školy. Podklady pro hodnocení poskytuje
školní informační systém Moggis a poznatky jednotlivých učitelů.
Škola provádí každý rok šetření mezi studenty, které je zaměřeno na hodnocení
vzdělávacího procesu, kvality výuky, vztahu mezi vyučujícími a studenty, úrovně
komunikace, prostředí a atmosféry ve škole. V roce 2016 provedla škola dotazníkové šetření
mezi studenty všech oborů i forem studia. Anketa obsahovala dva typy otázek. V prvním
bloku otázek respondenti hodnotili vybrané činnosti školy na pětistupňové škále. Následovaly
otevřené otázky, kde bylo potřeba uvést konkrétní odpovědi a náměty. Výsledky byly
zpracovány do souhrnné evaluační zprávy a vedení školy je podrobně probíralo s vedoucími
jednotlivých kateder a vyučujícími.
b) Odhalování plagiátorství u kvalifikačních prací:
Škola věnuje velkou pozornost kvalitě závěrečných kvalifikačních prací studentů –
bakalářských a diplomových prací. VŠMVVP používá na kontrolu studentských prací
(závěrečných i seminárních prací) antiplagiátorský program EPHORUS. Tento program má
nejrozsáhlejší databázi publikací a zároveň internetových zdrojů, se kterými je odevzdaná
práce porovnávána a posuzována shoda. Tímto je zajištěna originalita prací.
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10. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VŠMVV PRAHA
a) Mezinárodní a významná národní výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost,
integrace výzkumné infrastruktury do mezinárodních sítí a zapojení vysoké
školy do profesních či uměleckých sítí
V průběhu

podzimu

2016

byla

zahájena

příprava

podkladů

pro

založení

interdicisplinárního odborného recenzovaného časopisu. Předpokládané vydání prvního čísla
je ve druhé polovině 2017. Cílem tohoto projektu je podpořit vědu a výzkum na škole
a zapojit VŠMVVP do národního a mezinárodního prostředí.
V roce 2016 se VŠMVVP zapojila do mezinárodních projektů:
 V rámci Erasmus+ projekt 2016-1-PL01-KA203-026302 „Inclusion of
Immigrants on the proces sof academic education in the Visegrad’s Group
countries“.
 V rámci Visegrad Fund – 21610490 – „Diversity management in the V4
countries as an answer for demographic changes“.
 V roce 2016 VŠMVVP realizovala projekt podpořený Ministerstvem kultury
České republiky - MK – 48700/2016 OMG - Podpora výchovně vzdělávacích
aktivit v muzejnictví, tematický okruh 2: Edukační aktivity v oblasti
muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní
vzdělání na vysokých školách. Vzdělávací modul celoživotního vzdělávání
„Public relations a marketing v muzejnictví“.
Knihovna VŠMVVP v Praze a Knihovna Vzdělávacího a konzultačního institutu
v Bratislavě shromažďují, zpracovávají a zpřístupňují knihovní dokumenty a poskytují
knihovnicko-informační služby uživatelům knihoven, a to primárně studentům. Registrace
nových čtenářů z řad studentů i vyučujících je bez poplatku. Knihovna rovněž zabezpečuje
nakladatelskou činnost školy a zprostředkovává prodej titulů, které škola vydala. Prodej knih
je k dispozici studentům v knihovně v Praze tak v Bratislavě.
Složení fondu je plně přizpůsobeno profilu studijních oborů na VŠMVVP. V knihovně jsou
k dispozici zejména česky a anglicky psané monografie, kterou jsou průběžně doplňovány
o nové publikace jak z domácí tak ze zahraniční provenience.
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Pro zvýšení kvalit knihovny a pro identifikaci nových služeb pro studenty byl na podzim
roku 2016 distribuován studentům dotazník formou aplikace Google Forms. Po vyhodnocení
dotazníku si knihovna stanovila několik prioritních cílů jak přiblížit knihovnu studentům.
V knihovně je zaveden automatizovaný knihovní systém KP-WIN-SQL. Na podzim roku
2016 byly zahájeny přípravy na přechod na nový systém VERBIS s webovým rozhraním
PORTARO. Přechod na nový systém je naplánován na první čtvrtletí 2017. V prosinci 2016
byla zahájena revize knihovnického fondu v knihovně VŠMVVP.
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. Na doplňování knihovního
fondu v Praze bylo v roce 2016 vynaloženo 8195,00 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.
Knihovna zajišťuje evidenci závěrečných prací, které jsou k dispozici pouze prezenčně.
Vysokoškolské závěrečné 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 knihovně jsou také prezenčně k dispozici periodické publikace (celkem je k dispozici
23 časopisů vědeckých, odborných i vědeckopopulární). V roce 2016 byla knihovna
v provozu pro uživatele 15 hodin týdně. Ve studovně je k dispozici 11 míst, k dispozici jsou
3 počítače s přístupem na internet. V Bratislavě studenti mají možnost v knihovně využívat
2 počítače s přístupem na internet. (Tab. 12.2.)
Publikace vydané vědeckými pracovníky VŠMVV Praha
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Dubský, Zbyněk. Deeskalace války na Ukrajině a její řešení pomocí mezinárodních
bezpečnostních organizací. Vojenské rozhledy. 2016. sv. 25 (57), č. 3, s. 3--20. ISSN 12103292.
Dubský, Zbyněk, Sršeň, R., Šlajs, J. European Union as a Specific Actor of New Paradigm
for Conflict Prevention. Politické vedy. 2016. sv. XIX, č. 2, s. 132--154. ISSN 1335-2741.
URL:
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Eichler, Jan, Dubský, Zbyněk.et al. Evropská bezpečnost 25 let po skončení studené války.
Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE. 2016. ISBN 978-80-245-2171-8.
DUBSKÝ, Zbyněk. Celoživotní vzdělávání a integrační proces. In: Vzdělávání ve veřejné
správě. XI. vědecká konference. Praha, 19.11.2016. Praha : Professional Publishing, 2015, s.
40–43. ISBN 978-80-7431-159-8. ISBN 978-80-86747-37-8 (VŠMVVP).
doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.
Gavlas, Pavel. Národní bezpečnostní strategie USA nového prezidenta, in sborník
z konference UJAK Praha, USA po volbách 2016. Praha. 2016. 17.s., ISBN 978-80-7452126-3.
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Gombár, Eduard. Karol Sorby, Jr.: Iraqi Politics in the Shadow ofthe Military (1936-1941).
Asian and African Studies, Bratislava, 25, 2016, č. 2, s. 208–209. ISSN 1335-1257.
Ing. Hana Havlová
Havlová,Hana. Společná obchodní politika: proměny Celní unie EU a Turecka.
S přihlédnutím k České republice.

In: Elektronický sborník materiálů z konference

„Ekonomická diplomacie z pohledu mezinárodní, politické a podnikatelské sféry“ v PSP ČR
dne 27. dubna 2016.
JUDr.Helena Chaloupková, Ph.D.
Chaloupková, Helena.Neoprávněné zveřejnění fotografie in Válková, Helena. První právní
pomoc při životních nehodách. Praha: Alfom. 2016. ISBN 978-80-87785-03-4.
JUDr. Daniela Kovářová
Kovářová, Daniela. Aktuální otázky rozhodčího řízení. Procesní standardy použitelné
v rozhodčím řízení a jejich aplikace. HBT Praha 2016, 182 str., ISBN: 978-80-87109-61-8
Kovářová, Daniela, Jiří David, Eva Dobrovolná, Jiří Grygar, et al. Vzory podání a smluv
s vysvětlivkami: podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, katastrálního
zákona, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a exekučního řádu.
2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502148-9.
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Kovářová, Daniela, Havlíček, Karel, ed. Moderní exekuce: (cesta zodpovědného vymáhání) :
sborník z odborných akcí Pražského právnického podzimu. Praha: HBT, 2016. ISBN 978-8087109-59-5.
Kovářová, Daniela. Trampoty s životní úrovní. Epravo.cz.digital. č. 11/2016. str. 7
Kovářová, Daniela. Životní úroveň a co z ní vyplývá.Rodinné listy č. 10/2016. str. 1-3. ISSN
18050824
Kovářová, Daniela. Rodina v českém právu. Soudce č. 10/2016, str. 12-14. ISSN 1211-5347.
Kovářová, Daniela. Odměna advokáta za poskytování právních služeb. Zpravodaj JČP č.
3/2016. str. 61-68.
Kovářová, Daniela. Přiměřenost právní regulace. Rodinné listy č. 7-8/2016. str. 2-4. ISSN
18050824.
Kovářová, Daniela. Přiměřenost právní regulace rodinného práva.Bulletin advokacie
č. 7-8/2016. str. 49-50. ISSN 1210-6348.
Kovářová, Daniela. Svět jako statistika. Rodinné listy č. 5/2016. str. 1-2. ISSN 18050824.
Kovářová, Daniela. Jak zaplatit advokáta. Rodinné listy č. 4/2016. str. 1-4. ISSN 18050824.
Kovářová, Daniela. Smluvní odměna advokáta pod drobnohledem. Právní rádce č. 3/2016.
ISSN 12104817. str. 4-7.
Kovářová, Daniela. Film anebo právo, kam se podíváš. Rodinné listy č. 2/2016. str. 1-2. ISSN
18050824.
Kovářová, Daniela. Pražský právnický podzim 2015. Zpravodaj JČP. č. 1/2016. str. 83-88.
Kovářová, Daniela. Rodičovské spory a školní zařízení. Řízení školy. č. 2/2016. str. 4-6. ISSN
1214-8679.
Mgr. Daniel Machytka, Ph.D.
Machytka, Daniel. Mořské větrné parky a jejich propojení s oceánskou energií. Energetika.
2016. č. 2. ISSN 0375-8842.
PhDr. Jana Marková, Ph.D.
Marková, Jana. ČR na cestě ke společné evropské měně. In: Dušek, J. a kol. Ekonomická
integrace ČR a SR v podmínkách globalizující se Evropy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká
škola evropských a regionálních studií. 2016. 96s. Strany 19-27. ISBN 978-80-7556-006-3.
Marková, Jana. Migrační politika Evropské unie. In: Evropa v imigrační krizi: jaká jsou
východiska? Praha: Kamil Mařík Professional Publishing. 2016. 72s. Strany 53-57. ISBN
978-80-86747-40-8.
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PhDr. Vít Rouč, Ph.D.
Rouč, Vít. Vybrané problémy spojené s mexicko-americkou hranicí. Kap. 1.6 s. 53-60. In:
PÁNA, L., RATAJ, J. a kol. Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin
v současné Evropě. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016,
166 s. ISBN 978-80-7556-000-1.
Rouč, Vít. České a československé aktivity ve vybraných oblastech Latinské Ameriky do roku
1989. Vydání první. Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2016, 165
s. ISBN 978-80-86747-38-5.
PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.
Kohoutek, Jiří a Slavíček, Jan. Československo totalitární či autoritativní? Příspěvek
k poznání povahy režimu ČSR v letech 1963-1967. In: Jiří Petráš - Libor Svoboda (eds.):
Předjaří. Československo 1963-1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2016. s.
281-290.
Slavíček, Jan. Politická instrumentalizace ekonomické kriminality v prvních letech
komunistického režimu. Příklad tzv. Štěpánovy aféry v Děčíně v letech 1949-1950. In:
Tauchen, Jaromír, Ladislav Vojáček (eds.): Majetkové a hospodářské trestné činy včera
a dnes. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, Editio Scientia, vol. 558. Brno:
Masarykova univerzita 2016. s. 157-168.
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Štědroň Bohumír: Svět 2030, Médias res, 1, 1-2, 22-29, Praha 2016 , ISSN 2464-6334.
Štědroň Bohumír, Studnička T.: Technological and system forecast: some key direction of the
development. Sdělovací technika. 64,5,44-47. 2016 Praha ISSN: 0036-9942.
Štědroň Bohumír. Budoucí trendy: politika a technologický rozvoj. CzechIndustry 3/2016.
Praha 15,3,40-44 , ISSN 2464-5664.
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
Veselý, Zdeněk. Česko-slovenské vztahy po roce 1989. In: Pekník, M. Pohľady na slovenskú
politiku po roku 1989. I. časť. Zväzok 27. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej
akadémie vied. 2016. s. 552--584. ISBN 978-80-224-1514-9.
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Vydané publikace VŠMVVP v roce 2016
 Jelínková, English For International And Public Relations - 2. dotisk 1. Vydání. ISBN
978-80-86747-35-5
 Rouč, Vít. České a československé aktivity ve vybraných oblastech Latinské Ameriky
do roku 1989. Vydání první. Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, 2016. 165 s. ISBN 978-80-86747-38-5.
 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Evropa v imigrační krizi: jaká
jsou východiska? : XII. Vědecká konference 3. - 4. května 2016. VŠVMMP - 978-8086747-40-8
 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Vzdělávání ve veřejné správě:
XI. vědecká konference 19. listopadu 2015. 1. vydání. Praha: Professional Publishing,
2015. 64 s.ISBN 978-80-7431-159-8 (Professional Publishing).ISBN 978-80-8674737-8 (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha).
80-7431-159-8 (Professional Publishing),

VŠMVV

978-

978-80-86747-37-8 (Vysoká škola

mezinárodních a veřejných vztahů Praha)
 Žantovský, Petr. Investigativní publicistika. Vydání první. Praha: Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2016. 142 s. ISBN 978-80-86747-39-2.
 Žantovský, Petr. Politická komunikace - propaganda 1. vyd. Praha: Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2016. ISBN 978-80-86747-41-5
Publikační činnost Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě
Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Čajka, Peter. Islam a jeho obraz v médiách. In: Migrační krize a vztahy většinového
obyvatelstva a menšin v současné Evropě. České Budějovice: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, z.ú., 2016. - ISBN 978-80-7556-000-1. - S. 70-76.
Olejárová Barbora, Čajka Peter. Third countries migration and the immigrant investor
programs in the EU - the case of chinese immigrants in Portugal. In: ICEI 2016: proceedings
of the 3rd international conference on European integration 2016, Ostrava, May 19 - 20,
2016. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2016. - ISBN
978-80-248-3911-0. - S. 689-697.
Olejárová Barbora, Čajka Peter. Turecko ako tranzitný štát neregulárnych migrantov z tretích
krajín do Európskej únie. In: Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin
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v současné Evropě. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016.
- ISBN 978-80-7556-000-1. - S. 37-44.
PhDr. Marián Děd, PhD.
Děd Marián. Islam a jeho obraz v médiách. In: Migrační krize a vztahy většinového
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Konference 2016
1. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - Multikulturalismus v kontextu migračních toků
3. března 2016 se konala konference organizovaná Central European Education Institute,
s.r.o. (servisní organizaceVŠMVV Praha), VŠMVV Praha ve spolupráci s partnerskými
institucemi ze Slovenska a České republiky
2. SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ KE DNI EVROPY 2016 – Evropa v migrační krizi
– jaká jsou východiska
3. května 2016 se v rámci evropských dnů na půdě Evropského domu konalo pod záštitou
místopředsedy vlády České republiky Pavla Bělobrádka již 22. slavnostní shromáždění
organizované VŠMVVP.
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3. KULATÝ STŮL DEN EVROPY – Evropa v migrační krizi – jaká jsou východiska
4. května 2015 se na půdě VŠMVVP konala XI. mezinárodní konference věnovaná Evropské
unii
Toto akademické fórum se konalo pod záštitou rektora VŠMVVP Václava Soukupa
a s úvodní přednáškou s názvem „O migrační vlnu si Evropa koledovala“ vystoupil prof.
Václav Klaus.
Z obou konferencí byl vydán Sborník v knižní podobě.
4. EKONOMICKÁ DIPLOMACIE pohledu mezinárodní, politické a podnikatelské
sféry
27. dubna 2016 se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konala pod záštitou pana
poslance Pavla Klašky.
5. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE- Geopolitika Ruska
28. dubna 2016 se konala konference, kterou organizoval Vzdělávací a konzultační instituv
v Bratislavě ve spolupráci s velvyslancem Ruské federace na Slovensku. Konference se
zúčastnil velvyslanec Ruské federace na Slovensku Alexej Fedotov, exprezident SR Ivan
Gašparovič a expředseda Vlády SR Ján Čarnogurský.
6. STUDENTSKÁ KONFERENCE- Geopolitika Ruska
29. dubna 2016 se konala konference organizovaná studenty Vzdělávacího a konzultačního
institutu v Bratislavě.
7. REFORMA SPOLEČENSKÉHO SYSTÉMU
12. října 2016 se konala konference ve spolupráci s Českou manažerskou asociací na půdě
VŠMVVP. V rámci konference proběhla tisková konference k založení nové vědecké
discipliny „Evoluční politologie“.
8. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE- Vojenské a nevojenské hrozby současné EU
28. října 2016 se konala konference organizovaná pedagogy VŠMVVP – Vzdělávacího a
konzultačního institutu v Bratislavě a Central European Education Institute, s.r.o., kterou
moderovala JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD.
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9. VĚDECKÁ KONFERENCE – VEŘEJNÁ SPRÁVA A E-GOVERNMENT
Záštitu nad touto konferencí, která se 24. listopadu 2016 konala v rámci projektu Pražský
právnický podzim na půdě VŠMVVP, převzal náměstek ministra vnitra RNDr. Josef
Postránecký, CSc.
Přednášky, besedy, diskusní večery:
10. NOVÁ ÚLOHA ČÍNY VE SVĚTĚ VE 21. STOLETÍ – 18. února 2016 se uskutečnil
diskusní večer, který organizovali studenti a pedagogové Vzdělávacího a konzultačního
institutu v Bratislavě
11. NATO – AKTÉR GLOBÁLNÍ BEZPEČNOSTI – 17. března 2016 se uskutečnil
diskusní večer, který organizovali studenti a pedagogové Vzdělávacího a konzultačního
institutu v Bratislavě. Významným hostem večera byl spoluzakladatel a čestný prezident
Euroatlantického centra Mgr. Mário Nicolini.
12. POLITOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA – 29. března 2016 – prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,
LL.M.
13. EVROPA V OHROŽENÍ: ISLÁMSKÝ STÁT A HJROZBY SOUČASNÉHO
TERORISMU – přednáška – 10. května 2016 – gen. Andor Šándor
14. PŘEDNÁŠKA – 17. října 2016 – Ing. Jakub Tesař – představitel Fulgrihtovy komise
15. BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SR A NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM – 27.
října 2016 se uskutečnil diskusní večer, který organizovali studenti a pedagogové
Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě. Významným hostem večera byl
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec SR v Islandské republice a Norsku Mgr. František
Kašický.
16. BESEDA – 7. listopadu 2016 – David Ondráček, M.A.- - ředitel Transparency
International
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17.

OBRAZ

EVROPY

V MODERNÍCH

RUSKÝCH

MÉDIÍCH

A

RUSKA

V EVROPSKÝCH MÉDIÍCH: JE TO INFORMAČNÍ VÁLKA? – 9. listopadu 2016 se
uskutečnil diskusní večer, který organizovali studenti a pedagogové Vzdělávacího
a konzultačního institutu v Bratislavě. Významným hostem večera byl prof. Yaroslav
Skvortsov, PhD. – děkan fakulty School of international journalism, MGIMO University,
Rusko.
18. PŘEDNÁŠKA– 14. listopadu 2016 – prof. PhDr. Václav Bělohradský, Ph.D.
19. VYJEDNÁVÁNÍ V EU– přednáška - 15. listopadu 2016 – Mgr. Štefan Füle
20. BESEDA– 1. prosince 2016 – Josef Tuček, reportér a komentátor
21. PR A MARKETING V MUZEJNICTVÍ - 2. prosince 2016 – seminář
22. BESEDA - 5. prosince 2016 – PaedDr. Hynek Kmoníček
23. VÁNOČNÍ BESEDA - 12. prosince 2016 – Michal Horáček, kandidát na prezidenta
republiky
Různé:
1. GAUDEAMUS PRAHA – škola se zúčastnila ve dnech 26. – 27. 1. 2016 veletrhu
vysokých škol jako vystavovatel
2. REPREZENTAČNÍ PLES Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě
VŠMVVP– 6. ročník s názvem „Maškarní ples“ se konal 17. 2. 2016.
3. STUDENTEM VŠ NANEČISTO – 16. 2. 2016 (VŠMVVP – pracoviště Praha)
4. VÝSTAVA PROFESIA DAYS – Výstaviště Incheba Bratislava – propagace
Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě, jako vystavovatele – 17. – 18. 2. 2016
5. STUDENTEM NA ZKOUŠKU – 14. 4. 2016 (pracoviště Bratislava)
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6. SPORTOVNÍ DEN – 11. 6. 2016 (pracoviště Bratislava)
7. SEZNAMOVÁK VŠMVVP pro nové studenty se uskutečnil v areálu Stará Živohošť ve
dnech 1. – 3. 10. 2016
8. AKADÉMIA VAPAC – Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě se zúčastnil ve
dnech 11. - 13. 10. 2016 veletrhu vysokých škol jako vystavovatel.
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11. TŘETÍ ROLE VYSOKÉ ŠKOLY
a) Působení v oblasti přenosu poznatků do praxe
VŠMVVP se aktivně snaží o přenos poznatků získaných výzkumem do praxe. Významnou
roli z tohoto hlediska sehrávají zejména vědecké publikace, konference a semináře. Na
přenosu poznatků se podílí také absolventi, kteří aktivně spolupracují se školou. VŠMVVP
například spolupracuje s Ústavem aplikované diplomacie, v jehož čele stojí absolventi naší
školy usilující o propojení vzdělávacích a vědeckých aktivit VŠMVVP s podnikatelskými
subjekty. K přenosu poznatků získaných výzkumem a edukativní činností přispěla také
jednání s ministerstvy (MZV ČR, MV ČR, MPO ČR), jejichž cílem bylo vytvořit širokou
platformu umožňující spojit vzdělávání a výzkum s praxí. Výsledky těchto jednání budou
zakotveny v připravovaných rámcových smlouvách, které prostřednictvím společných
konferencí a vzdělávacích akcí umožní implementování vědeckých poznatků z oblasti
mezinárodních a veřejných vztahů do široké oblasti působnosti jednotlivých ministerstev.

b) Spolupráce s regionálními samosprávami a významnými institucemi v regionu
VŠMVV zahájila jednání s reprezentanty územních samosprávných celků ČR, pro jejichž
zaměstnance připravila vzdělávací kurzy akreditované MV ČR. V oblasti vědeckých
konferencí věnovaných aktuálním otázkám Evropské unie VŠMVVP spolupracuje
s Evropským domem, v jehož prostorách v roce 2016 proběhla, za účasti velvyslanců
a předních představitelů politického, společenského a kulturního života, konference věnovaná
evropské utečenecké krizi. Mezi významné partnery VŠMVVP patří také Ministerstvo
zahraničních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo vnitra ČR, pod
jejichž záštitou pravidelně pořádá významné konference. Spolupráce s MZV a MPO je
orientovaná na problematiku mezinárodních vztahů a ekonomickou diplomacii. Na půdě
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se například v roce 2016 konala pod záštitou pana
poslance Pavla Klašky konference „Ekonomická diplomacie z pohledu mezinárodní, politické
a podnikatelské sféry“. Této konference se zúčastnila široká plejáda reprezentantů různých
politických a ekonomických subjektů. Spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR je zaměřena na
problematiku efektivního fungování veřejné a státní správy. Výstupem této spolupráce byla
vědecká konference „Veřejná správa a e-government“, která se pod záštitou náměstka
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ministra vnitra Josefa Postráneckého konala v rámci projektu Pražský právnický podzim na
půdě VŠMVVP. Spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti v oblasti veřejné a státní správy
byla v roce 2016 uzavřena také s Akademií veřejné správy. Dlouhodobá smluvní spolupráce
probíhá s Českým olympijským výborem a Evropským parlamentem mládeže. Cílem
společného projektu s ČOV „Duální kariera“ je rozvíjet vzdělávací a výzkumné aktivity
v oblasti sportovní diplomacie.

c) Nadregionální působení a význam
Nadregionální a nadnárodní působení VŠMVVP je spjaté s aktivitami realizovanými
v rámci projektů Erasmus+ a mezinárodními výzkumnými projekty, konkrétně v rámci
Erasmus+ projekt 2016-1-PL01-KA203-026302 „Inclusion of Immigrants on the proces sof
academic education in the Visegrad’s Group countries“ a v rámci Visegrad Fund – 21610490
– „Diversity management in the V4 countries as an answer for demographic changes“.
Významnou roli v nadregionálním působení sehrává slovenská pobočka VŠMVVP, která
v tomto roce prošla úspěšnou akreditací na Slovensku. Jedná se o Vzdělávací a konzultační
institut v Bratislavě, který rozvíjí široké spektrum vědeckých a vzdělávacích aktivit. Také zde
hrají při přenosu vědeckých poznatků do praxe vědecké konference, které mají aplikační
charakter velkou roli. Mezi nejvýznamnější z nich patří mezinárodní konference věnované
geopolitické situaci, jako byla například konference zaměřená na geopolitiku Ruska nebo
připravovaná konference věnovaná geopolitice Vatikánu. Nadnárodní vědecké působení
institutu bylo posíleno také zahájením spolupráce s norskými univerzitami, jejímž cílem je
realizace společného výzkumu financovaného z Norských fondů.
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ZÁVĚR
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha byla založena v roce 2002 jako jedna
z prvních soukromých škol v České republice. V průběhu své existence získala status elitní
školy orientované na vzdělávání a výzkum v oblasti (1) mezinárodních vztahů a diplomacie,
(2) veřejné a státní správy, (3) politologie a public relations. Jedná se o vysokou školu
s nadnárodní působností, která prostřednictvím Vzdělávacího a konzultačního institutu
v Bratislavě zajišťuje akreditovanou výuku klíčových studijních oborů také na Slovensku.
V průběhu své existence se tato škola stala místem, kde dnes probíhají významné mezinárodní
konference, přednášky a výzkumy věnované ekonomické diplomacii, evropské geopolitice
nebo aktuální migrační krizi. Výsledky empirického výzkumu provedeného na úřadech práce
prokázaly, že absolventi VŠMVVP se uplatňují na trhu práce srovnatelným způsobem jako
absolventi Karlovy University. Tohoto úspěchu škola dosáhla důrazem na kvalitu výuky,
která je zajišťovaná špičkovými vysokoškolskými pedagogy a osobním přístupem
k profesním aspiracím jednotlivých studentů. Velký podíl na dobrém uplatnění absolventů
školy v praxi má koncepce školy, jež je založená na systémovém propojení studia atraktivních
oborů s širokou nabídkou odborných pracovních stáží a zahraničních pobytů. V současné
době VŠMVVP zajišťuje výuku 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“. Stále důležitější součástí výuky i budoucí vědecké orientace školy se
stává kulturní antropologie, která bude v souladu se strategickými cíli dalšího rozvoje školy
etablována jako nový studijní program. Mezi klíčové aktivity, které VŠMVVP realizovala
v roce 2016, patřila vedle zajištění kvalitní výuky a výzkumných aktivit příprava akreditace
studijních programů v souladu s nově nastolenými standardy. Zvláštní pozornost byla také
věnována internacionalizaci školy a inovaci systému vnitřní kvality.
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