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VYSOKÉ ŠKOLY MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ, PRAHA

Předmluva
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (dále
VŠMVVP) za rok 2017 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 2017.
Výroční zpráva Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. byla
projednána a schválena:
 Kolegiem rektora VŠMVVP dne 10. května 2018
 Akademickou radou VŠMVVP dne 10. května 2018
 Akademickým senátem VŠMVVP dne 10. května 2018
 Správní radou o.p.s. dne 10. května 2018
Výroční zpráva VŠMVVP za rok 2017 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 2017
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE
a) Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
b) Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě
c) Přehled institutů a detašovaných pracovišť VŠMVVP
d) Organizační schéma VŠMVVP, o.p.s.
e) Složení správních a samosprávných akademických orgánů VŠMVVP
f) Zastoupení VŠMVVP v reprezentaci vysokých škol
g) Poslání, vize a strategické cíle VŠMVVP
h) Změny v oblasti vnitřních předpisů v roce 2017
i) 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 způsob jejich identifikace
h) Podpora rodičů mezi studenty
4. ABSOLVENTI
a) Spolupráce a kontakt s absolventy
b) Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů
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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) Plán genderové rovnosti
d) Problematika sexuálního a genderově podmíněného obtěžování
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) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti na VŠMVV Praha
c) Finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce 2017
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 VŠMVVP
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
b) Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy
c) Mezinárodní hodnocení vysoké školy nebo její součásti, včetně zahraničních
akreditací.
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 Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha za rok 2017
dokumentuje aktivity, postavení a funkci této vzdělávací instituce v kontextu koncepčních
a organizačních proměn, jimiž prochází české školství. Reaguje zejména na (1) nutnost
implementovat opatření systému kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
vyplývající z novely zákona o vysokých školách a (2) nezbytnost zabezpečit vznik nových
perspektivních studijních programů v souladu s metodikou Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství. Tvorba a implementace systému zajišťování a vnitřního hodnocení
kvality Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. vychází z doporučení
Standardů a směrnic pro zajišťování kvality evropského vysokého školství (ESG). Nedílnou
součástí systému zajišťování a hodnocení kvality jsou i další vnitřní dokumenty,
charakterizující kvalitativní ukazatele v dílčích činnostech. VŠMVVP 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. Hlavním cílem, jemuž byly v roce 2017 podřízeny
edukativní a vědecké aktivity, bylo budování naší školy jako vysoce adaptivní a současně
kvalitní, prestižní vysokoškolské instituce. V souladu s nosnými trendy ve vysokoškolském
vzdělávání, vědě a výzkumu jsme usilovali o další internacionalizaci oborů pěstovaných na
naší škole s cílem učinit z ní otevřené vysokoškolské pracoviště, které se úspěšně prosadí
v širším mezinárodním kontextu. Zvláštní pozornost proto byla věnována aktualizaci
a inovaci stávajících studijních programů a rozšíření i prohloubení naší tradiční orientace na
problematiku mezinárodních vztahů a diplomacie. Naší ústřední vizí bylo 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. Vedle poskytnutí kvalitního vzdělání jsme v roce 2017 systematicky
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.
Významnou součástí Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. je
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

Telefon :

251 563 158, 251 562 124, 251 561 557

E-mail :

info@vsmvv.cz

Webová adresa:

www.vsmvv.cz

Zkratka vysoké školy:

VŠMVVP

b) Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě

Sídlo vysoké školy:

Bárdošova 33, 831 01 Bratislava

Telefon :

+ 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 uvedeno na následující straně.
c) 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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d) Organizační schéma VŠMVVP, o.p.s.
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e) Složení správních a samosprávných akademických orgánů VŠMVVP
Správní orgány Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Mgr. Jana Houdková do 27. 4. 2017
Předseda správní rady o. p. s.

PhDr. Vladimír Melas od 28. 4. 2017 do 30.
9. 2017
Mgr. Martina Houdková od 1. 10. 2017

Členové správní rady o.p.s.

Jana Flašková
Pavel Flaška

Generální ředitel/ka
Ředitelka účelového zařízení
Ředitel vzdělávacího a konzultačního
institutu v Bratislavě

Mgr. Martina Houdková do 30. 9. 2017
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. od 1. 10. 2017
Mgr. Romana Kofroňová
prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. do 14. 11.
2017
PhDr. Ludoví Hucík, PhD. od 15. 11. 2017

Organizační struktura Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Sekretariát gen. ředitele 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)

Ing. Jaroslav Mesršmíd

Vedoucí studijního oddělení (Bratislava)

PhDr. Ingrid Kuzmínová

Pracovnice studijního oddělení (Bratislava)

Mgr. Gabriela Somová
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Martina Kubová od 16. 1. 2017

Katedry VŠMVVP
Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Katedra evropských studií, veřejné správy
a práva

prof. PhDr. Zdeněk Veselý,
CSc.

Ing. Květoslava Kořínková,
CSc.

Katedra politologie a spol. věd

Katedra Public Relations a komunikace

doc. Mgr. Petr Žantovský,

(do 31. 1.

Ph.D.

2017)
(od 1. 2.

RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 2017 do 31.
8. 2017)
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek

(od 1. 9.
2017)

Katedra jazyků

Katedra verejnej politiky (Bratislava)

Mgr. Kateřina Baušteinová

doc. Ing. Naděžda Jankelová,

(do 31. 10.

PhD.

2017)

doc. Ing. Ján Králik, CSc.
Katedra svetovej politiky (Bratislava)

PhDr. Marián Děd, PhD.

Katedra jazyků (Bratislava)

PhDr. Jana Hogh, PhD.

(od 01. 11.
2017)
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Samosprávné akademické orgány Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Rektor

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

Prorektor pro vědu a výzkum

Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

(do 30. 09. 2017)

RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

(od 1. 10. 2017)

Prorektor pro zahraniční vztahy a PR RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

(do 30. 09. 2017)

Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D.
Prorektorka pro výuku, rozvoj
a evaluaci vzdělávání

(od 01. 10. 2017)

Bc. Tereza Sato

(do 30. 09. 2017)

doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

(od 01. 10. 2017)

Akademická rada Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Předseda rady
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
Členové akademické obce školy:
Mgr. Kateřina Baušteinová
PhDr. Marián Děd, PhD.
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Jozef Ftorek, M.A.
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
JUDr. Helena Chaloupková
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

(od 01. 9. 2017)

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D.
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
PhDr. Jana Marková, Ph.D.
Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

(od 01. 10. 2017)

PhDr. Vít Rouč, Ph.D.
Mgr. Štěpán Strnad, PhD.

(od 01. 10. 2017)
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RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

(od 01. 10. 2017)

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
JUDr. Štefan Viedenský

Nečlenové akademické obce školy:
Mgr. Martina Houdková

generální ředitelka VŠMVVP (do 30. 9. 2017)

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

generální ředitel VŠMVVP (od 01. 10. 2017)

Ing. Vladimír Bärtl

náměstek MPO ČR

PhDr. Ľudovít Hucík, PhD.
Mgr. Pavel Brabec
Mg. Andrea Manová, Ph.D.
doc. Ing. Václav Petříček, CSc.

PhDr. Ing. Miriam Zajacová, PhD.

ředitel Vzdělávacího a konzultačního institutu
v Bratislavě
prezident Asociace českých reklamních agentur
a marketingové komunikace
tajemnice rektora VŠMVVP
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

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

ředitel Etnologického ústavu

PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc.

Institut Václava Klause

Jan Kavan, B.Sc., CH, Hon. D.
HumLitt.
Akademický senát
Předsednictvo senátu:
Předseda Akademického senátu

JUDr. Štefan Viedenský
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Místopředseda Akademického senátu (akad.
pracovník)
Místopředseda Akademického senátu (student)

PhDr. Tatiana Tökölyová, Ph.D.
Bc. Šárka Staňková

Členové senátu – akademičtí pracovníci:
Mgr. Kateřina Baušteinová
Ing. Zbyněk Dubský, PhD.
PhDr. Marián Děd, PhD.
Josef Ftorek, M.A.
PhDr. Jana Hogh
Ing. Josef Hrudka

(od 29. 11. 2017)

doc. Ing. Naděžda Jankelová, PhD.
Mgr. Jan Polišenský, PhD.
PhDr. Vít Rouč, PhD.
Mgr. Jan Slavíček, PhD.

(do 31 10. 2017)

Členové senátu – studenti:
Jan Bukolský

(od 29. 11. 2017)

Natálie Césarová

(do 28. 11. 2017)

Bc. Jaroslav Gavenda
Bc. Karolína Chupíková

(do 28. 11. 2017)

Christián Kraus
Bc. Martin Mošna

(od 29. 11. 2017)

Bc. František Stopka

(od 29. 11. 2017)

Tomáš Štěpánek

(do 28. 11. 2017)

Johana Vinczeová
Lukáš Žiga
Disciplinární komise

Akademičtí pracovníci:
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Předsedkyně

JUDr. Daniela Kovářová

Člen

Mgr. Daniel Machytka, Ph.D.

Člen

Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

Studenti:

Bc. Veronika Beníšková
Akikat Karatay

(od 15. 11. 2017)

Bc. Andrea Orlíčková
Tomáš Štěpánek

(do 30. 6. 2017)

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
Člen
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

ČR

Rada vysokých škol
Člen
Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Člen
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

ČR
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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
Poslání, vize a strategické cíle VŠMVVP jsou vyjádřeny v Dlouhodobém záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 2016 - 2020.
Prioritní cílem VŠMVVP v roce 2017 bylo vytvořit efektivní vnitřní mechanismy zajišťování
kvality ve vzdělávání včetně odpovědnosti za naplňování hodnot spjatých s budováním
demokratické, otevřené a kulturní společnosti. Vedení školy v tomto období také
systematicky usilovalo o zvýšení kvality vzdělávací a výzkumné činnosti a snažilo se posílit
„třetí roli“ VŠMVVP ve společnosti. K naplňování sdílených akademických a společenských
hodnot přispělo rozšíření vzdělávací činnosti a propracování systému zpětné vazby jejího
hodnocení. Důležitým krokem z tohoto hlediska byla analýza kvality a relevance
kombinované a distanční formy studia realizované v roce 2016. Ke zvýšení kvality edukativní
a vědecké činnosti přispěla také důsledná personální politika, konkrétně průběžné rozšiřování
členů pedagogického sboru s důrazem na jejich další profesní růst. Vnitřní personální audit
provedený v roce 2017 umožnil zmapovat pedagogický a výzkumný potenciál zaměstnanců
a stal se podkladem pro následnou personální politiku. Průběžně byl vytvářen, testován
a implementován systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality VŠMVVP, který byl
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operacionalizován do dílčích celků. To umožnilo, aby byl vnitřní systém zajišťování kvality
definován a vymezen ve vnitřních předpisech a dalších dokumentech naší vysoké školy,
zejména v oblasti akreditací studijních programů, oblasti vzdělávaní, ve vědecké činnosti,
organizačním a personálním zajištění, vnitřním hodnocení kvality činnosti a vnějším
hodnocení kvality činnosti. Zajišťování kvality se z tohoto hlediska promítlo do následujících
aktivit probíhajících v roce 2017:
1. Přípravy akreditace stávajících i nových perspektivních studijních programů
integrujících

problematiku

mezinárodních

vztahů,

diplomacie,

mezinárodní

ekonomiky, managementu a marketingové komunikace s důrazem na inovaci a kvalitu
studijního portfolia a zabezpečení vzdělávacího procesu.
2.

Vzniku podpůrných činností nezbytných pro vytvoření kvalitního zázemí pro přípravu
studijních programů v cizím jazyce.

3. Podpoře výzkumů realizovaných v tematických oblastech spjatých s problematikou
mezinárodních vztahů, ekonomické diplomacie, veřejné správy v návaznosti na nové
vznikající studijní programy.
4. Hodnocení kvality vědecké a tvořivé činnosti.
5. Zpracování výzkumů věnovaných uplatnění a spolupráci s absolventy a zpětné vazby
studentů hodnotících kvalitu výuky.
6. Tvorby a analýzy kvality nových studijních programů.
7. Kvalitního personálního zajištění nových studijních programů.
Prioritním cílem VŠMVVP v roce 2017 bylo poskytnout studentům široký a diverzifikovaný
přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Vzdělávací nabídka VŠMVV se proto snažila reflektovat
potřeby, zájmy a možnosti široké populace studentů, včetně výjimečně nadaných. Vedení
VŠMVVP je přesvědčeno o tom, že diverzifikované vzdělávání musí být založeno na principu
„rovných příležitostí“ pro všechny studenty, bez ohledu na jejich sociální a ekonomické
zázemí, věk, národnost, předchozí vzdělávací či profesní zkušenost nebo zvláštní potřeby
způsobené zdravotními či jinými obtížemi. Zvýšená pozornost byla v roce 2017 také
věnována kultuře studentského a akademického života. Vedení školy je totiž přesvědčeno, že
vedle poskytnutí kvalitního vzdělání je důležité studentům zajistit spravedlivý přístup,
otevřené a tvůrčí prostředí, v němž je rozvíjena identifikace studentů a členů akademické obce
s edukativními a výzkumnými záměry VŠMVVP. V návaznosti na studentskou vědeckou
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odbornou činnost, která úspěšně proběhla v roce 2016, byla v roce 2017 zavedena prestižní
cena VŠMVVP, která je dokladem zvyšování identifikace i motivace studentů s jejich
vysokou školou. Dalším prioritním cílem VŠMVVP bylo v roce 2017 vtisknout výuce
i vědecké a tvůrčí činnosti VŠMVVP mezinárodní charakter. Zvýšená pozornost proto byla
věnována integraci zahraničních studentů a hostujících pedagogů do života akademické obce
a růstu intenzivních mezinárodních kontaktů v tvůrčích činnostech. Důraz byl také kladen na
vstup a uplatnění v rámci mezinárodní spolupráce, a to na úrovni studentů i akademických
pracovníků a jejich týmů. Na úrovni studentů se jednalo o důraz kladený na zahraniční
studium v rámci programu Erasmus+. Na úrovni akademických pracovníků a jejich týmů pak
o jejich účast v evropských i světových grantových a publikačních projektech. Za účelem
mezinárodní spolupráce proto byly realizovány konference, semináře a workshopy, které
umožnily výměnu a předávání poznatků a navazování nebo prohlubování tuzemské
i zahraniční spolupráce. Škola tak programově navázala na vysoce kreditní cyklus
mezinárodních konferencí věnovaných geopolitice středoevropského prostoru, které tradičně
zaštiťují přední politické osobnosti české i evropské diplomacie. Internacionalizace se
promítla také do vytváření nových studijních programů, které budou podány k akreditaci.
f) Změny v oblasti vnitřních předpisů v roce 2017
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha v kalendářním roce 2017 vycházela
především z navrženého komplexního systému vnitřního hodnocení kvality, který byl
vymezen vnitřním předpisem vysoké školy “Pravidla systému zajišťování kvality vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností”. VŠMVVP se také
důsledně opírala o státní legislativu a vnitřní předpisy, které byly podpůrným zdrojem pro
aktualizaci a tvorbu nových dokumentů. Jedná se zejména o následující dokumenty:
 Statut VŠMVVP
 Statut rady pro vnitřní hodnocení VŠMVVP
 Akreditační řád VŠMVVP
 Studijní a zkušební řád VŠMVVP
 Stipendijní řád VŠMVVP
 Organizační řád VŠMVVP
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 Řád přijímacího řízení 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 PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
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 Fakultou politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici a Ústavem etnologie UK v Praze.
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 VŠMVVP 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 VŠMVVP v rámci doplňkové
činnosti (tab. 2.6.)
V roce 2017 nabízela VŠMVVP zájmový kurz CŽV Univerzita třetího věku - Modul:
Uvedení do humanitních a sociálních věd.
Na pobočce VŠMVV Bratislava se uskutečnil kurz CŽV, který je orientován na
výkon povolání. V roce 2017 absolvoval v rámci celoživotního vzdělávání pouze jeden
student. (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 rocích bakalářského studia. Ve školním roce 2017
byla studijní neúspěšnost v bakalářském stupni studia 28 %, z toho 21 % prezenční,
36 % kombinovaní. Oproti minulému roku se nám podařilo snížit studijní neúspěšnost
o 2,5 %. Podobný trend je i na navazujícím magisterském studiu, kde studium ukončilo
6,5 % studentů (4 % prezenční, 9 % kombinovaní studenti), což je o 6,5 % méně než bylo
v roce 2016.
Za jeden z hlavních faktorů studijní neúspěšnosti je možné označit stále klesající úroveň
středoškolského vzdělání a dále potom fakt, že ke studiu jsou přijímáni i studenti, kteří, jak se
ukáže v průběhu studia, nemají předpoklady pro úspěšné ukončení vysokoškolského studia.
Dalším faktorem studijní neúspěšnosti je rozporuplná motivace a jednání samotných
studentů, kteří často zahajují studium 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. Právě díky těmto opatřením se nám podařilo v loňském roce
snížit neúspěšnost.
b) Opatření pro omezení prodlužování studia
V roce 2017 škola aktualizovala Studijní a zkušební řád VŠMVVP. 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 nadále 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 2017 získalo za vynikající studijní výsledky
stipendium 9 studentů v celkové výši 100.000 Kč, které mezi ně bylo rozděleno.
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V roce 2017 mohli studenti, stejně jako v uplynulých letech, získat též ubytovací
stipendium. Podle podmínek MŠMT ČR bylo možno poskytnout toto stipendium v zimním
semestru 81 studentům ve výši 174.960 Kč a v letním semestru byla vyplacena částka
324.000 Kč 100 studentům. Celkem byla vyplacena částka 498.960 Kč.
.
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 ohledu se škola snažila aktivně angažovat a vyhledávala pro
studenty zajímavé pracovní příležitosti. Důraz byl kladen nejen na možnost získat pro své
studenty profesní dovednosti a zkušenosti, ale také na možnost jejich reálného přivýdělku ke
studiu. Z tohoto hlediska považujeme za důležité, že se škole podařilo zajistit odborné stáže
na MPO a MZV.
e) Studenti se specifickými potřebami
VŠMVVP se snaží a v průběhu studia flexibilně pomáhá studentům, kteří jsou svým
zdravotním stavem nebo sociálním statusem limitovaní. Například vychází vtříct studentům
z jiných zemí, kteří bývají v počáteční fázi studia znevýhodněni jazykovou bariérou. Týká se
to cca 1/3 uchazečů. Pokud tito uchazeči projeví zájem, mohou absolvovat přípravný
intenzivní kurz českého jazyka v době prázdnin. Pro bakalářské i magisterské studium otevírá
vždy jako jeden z možných cizích jazyků předmět Čeština pro cizince. V souvislosti se
snahou zvýšit kvalitu přijímaných studentů škola zavedla také vstupní přijímací testy
z českého jazyka, jimiž ověřuje kvalitu znalostí. Požadavek školy je, 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
VŠMVVP průběžně zapojuje své studenty do vědecko-výzkumných úkolů ve funkci
pomocných vědeckých sil. V roce 2017 takto působilo 11 studentů. Tito studenti spolupracují
s vyučujícími na řešení grantových či jiných tvůrčích úkolů. V rámci studentské praxe
umožňuje škola nadaným studentům zapojení v různých institucích.
VŠMVVP v r. 2017 pro informování uchazečů volila následující způsoby:
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 umístění všech potřebných informací na webové stránky školy
 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, jejichž prostřednictvím mají
studenti možnost využívat množství slev a výhod.
Sociálně slabším studentům povoluje škola splácet školné podle individuálního
splátkového kalendáře (40%).
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 (3 studentky).
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4. ABSOLVENTI
a) Spolupráce a kontakt s absolventy
V roce 2017 na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. úspěšně
ukončilo studium 279 studentů bakalářského a magisterského programu Mezinárodní
a veřejné vztahy. Podrobnější strukturu bakalářského a magisterského stupně naleznete v tab.
4.1 přílohy.
V průběhu revitalizace kultury studentského a akademického života, v souladu s koncepcí
dlouhodobého záměru na období 2016 – 2020, VŠMVVP systematicky podporovala aktivity
Klubu absolventů a

Studentského klubu. Oba spolky vycházejí z jednotné strategické

koncepce a jsou významnou součástí komunikačního systému „škola – absolvent, absolvent
škola“. I v roce 2017 škola propojovala vzájemnou komunikaci jak z hlediska studentských,
tak akademických aktivít. Vytvářet komfortní zázemí pro formální a neformální setkávaní
s členy Klubu absolventů představuje nepretržitý proces, který vyžaduje neustále rozvíjet
společné aktivity a současně vytvářet tvůrčí prostředí stimulující motivaci absolventů do té
míry, aby se kontakt s Alma Mater neustále utužoval. Podpurnými kroky jasně profilované
platformy programu klubu, jsou především akce cílené na tvůrčí činnost studentů, kde je
možné pracovně sloučit skupinu studentů a absolventů. Jako příklad můžeme uvést realizaci
dizkusního fóra, které se stalo se místem setkání příslušníků obou světů. Součástí spolupráce
s absolventy je jejich cílevědomé zapojování do činnosti školy (v podobě přednášek,
konferencí, seminářu atd.). Absolventi také představují potenciální partnery, s nimiž je možné
participovat na tvorbě a realizaci širokého spektra výzkumných projektů. Klasickou ukázkou
tohoto typu spolupráce je dlouhodobá kooperace se skupinou absolventů sjednocených
v organizaci „Aplikovaný výzkum ekonomické diplomacie“ nebo „Asiat Center“. Nelze
opomenout ani aktivity realizované se Vzdělávacím a konzultačním institutem v Bratislavě,
který má vypracovanou promyšlenou dlouhodobou strategii kontaktu se svými absolventy
a úspěšně učinil součástí spolupráce s absolventy společenské akce, jako je například
každoroční slavnostní ples. Charakteristickým rysem Klubu absolventů je jeho různorodost.
Navíc integruje takové aktivity, jako jsou vědecké konference, diskusní kluby, společenské
plesy, sportovní dny, hokejové zápasy školního mužstva Diplomats Pressburg, charitativní
akce atd.). Absolventi se těchto akcí velmi rádi, hromadně, a v hojném počtu účastní. V jejich
průběhu vedení školy a pedagogové mohou s absolventy vést neformální rozhovory
a navazovat užší pracovní spolupráci, například
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v oblasti stáží nebo při podpoře konkrétních aktivit Klubu absolventů nebo hokejového
mužstva Diplomats Pressburg. 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 systematicky sleduje situaci na trhu
práce z hlediska zaměstnanosti absolventů. Na základě průzkumu mezi absolventy
zaznamenáváme, že jim prvotní pracovní zkušenosti, získané v průběhu studia
a prostřednictvím praxe, umožnily úspěšný vstup nejen na domácí pracovní trh, ale také
pracovní uplatnění v zahraničí. Z tohoto důvodu jsme v roce 2017 kladli důraz na vzájemné
sepjetí studia s praxí, což je jeden z předpokladů k naplňování sdílených akademických
a společenských hodnot, které přispívají k inovaci studijních programů, rozšíření vzdělávací
činnosti a propracování systému zpětné vazby jejího hodnocení. V průběhu roku 2017 proto
vedení VŠMVVP konzultovalo s klíčovými partnery a potenciálnímí zaměstnavateli našich
studentů optimální profil absolventa stávajících i připravovaných studijních programů
a implementovalo jej do své vzdělávací strategie.
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, které jsou spjaty s vyučovanými studijními
programy a dojednává praxe pro studenty. V roce 2017 byl velmi aktivní prorektor pro
zahraniční vztahy a PR, který úspěšně sjednal s představiteli asociací firem
a ministerstev velké množství stáží pro studenty. Škola také průběžně sleduje nabídky
pracovních míst na vybraných webových stránkách (MŠMT, MZV a upozorňuje
studenty na probíhající výběrová řízení).

27

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

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 daného oboru. Tyto komise jmenuje rektor školy z řad předních
pedagogů. Komise berou v úvahu další faktory, jako jsou průběžné studijní výsledky na
střední škole, výsledky maturitní zkoušky, složené státní zkoušky, certifikáty z jazykových
zkoušek, účast uchazeče v soutěžích, praxe uchazeče, vystupování uchazeče atd. 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. Cizinci, kteří nemají češtinu
jako mateřský jazyk, navíc píší test z českého jazyka.
b) Spolupráce se středními školami
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha se aktivně podílí na zapojování
středních škol do aktivit, které se uskutečňují na její půdě. V lednu 2017 VŠMVVP například
organizovala ve spolupráci s Pražským šachovým svazem Krajský přebor škol v šachu pro
II. stupeň základních škol a střední školy. Turnaj se uskutečnil na půdě naší školy a zúčastnilo
se jej více jak 100 studentů. VŠMVVP také podoruje aktivity vysokoškolského divadla
COMICA ECONOMICA.
VŠMVVP se jako vždy i v roce 2017 zúčastnila veletrhu Gaudeamus, kde mají studenti
středních škol možnost poznat naši školu a zapojit se do akcí, které pořádáme. Následná
spolupráce probíhala se středními školami na úrovni interaktivních akcí, které škola
organizovala i pro širší veřejnost a středoškoláky. Studenti například měli možnost si přijít
poslechnout na začátku akademického roku motivační přednášku pana Jana Mühlfeita, po
které následovala přednáška premiéra v demisi Andreje Babiše. Následně byli studenti
středních škol pozváni i na diskuse s Pavlem Bělobrádkem z TOP09 a dále s Ivanem
Bartošem z politické strany Piráti. Předmětem těchto setkání byla také analýza povolební
situace a úvahy na téma směřování české politiky a diplomacie. Za velmi podnětnou lze
označit také konferenci „Mezinárodní ekologie“, která byla otevřená středoškolákům, kteří se
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o toto téma zajímají. Důležitou součástí spolupráce VŠMVVP se středními školami byly
v roce 2017 také aktivity realizované prostřednictvím „pomvědů“ a studentů reprezentujících
studentský klub Diplomatic Club. Ti prezentovali jak předmětovou skladbu studijních oborů,
tak další možnosti studia na VŠMVVP. Následně mohli středoškoláci klást otázky a získávat
odpovědi na dané téma. Za důležitý lze označit také projekt VŠMVVP, který je realizován na
středních školách., kde si mohou maturanti osvojovat základy etikety v rámci jejich
vyučovacích hodin. Projekt byl v roce 2017 ve fázi příprav a naplno se bude realizovat až
v roce 2018.
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6. ZAMĚSTNANCI
a) Kariérní řád školy
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha nemá jak samostatný dokument
„kariérní řád“. Tato problematika je součástí Statutu vysoké školy a Organizační směrnice.
Vedení vysoké 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. grantů, které jsou vždy samostatně
ohodnoceny.
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.
b) Rozvoj pedagogických dovedností
Vedení vysoké školy v této oblasti spolupracuje s prorektorem pro vědu a výzkum, který jak
na základě požadavků jednotlivých zaměstnanců, tak vedení vysoké školy zajišťuje pro
zaměstnance odpovídající školení, semináře a konference.
c) Plán genderové rovnosti
VŠMVVP nemá zpracovaný speciální plán genderové rovnosti, neboť otázky rovnosti žen
a mužů a další související problemové okruhy nedávno zařadila do běžné výuky a průběžně se
jim věnuje na pravidelných akcích, které pořádá pro studenty, pedagogický sbor i další
zaměstnance. Významnou součástí těchto aktivit je široká veřejnost, která se účastní
konferencí, kulatých stolů, porad a dalších aktivit a setkáních. Škola ve všech oblastech své
činnosti věnuje velký důraz na dodržování genderové rovnosti a slaďování profesního
a osobního života svých zaměstnanců i studentů. Problematiku také pravidelně zadává ke
zpracování studentům formou bakalářských a diplomových prací.
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d) Problematika sexuálního a genderově podmíněného obtěžování
Problematika genderového a sexuálniho obtěžování představuje aktuální téma, k němuž naše
škola s ohledem na své zaměření nemohla v žádném případě zůstat lhostejná. Proto jsme
zavedli transparentní, a přitom soukromí chránící systém hlášení incidentů, o němž
informujeme studenty i zaměstnance na webových stránkach a osobních formálních
i neformálniích setkáních. Nově jsme také ustavili důvěrníka pro hlášení incidentů spojených
s genderovým a sexuálním obtěžováním, na kterého se mohou obracet oběti obou skupin
ataků a který byl pro řešení takových případů speciálně vyškolen. K dispozici je také schránka
pro anonymní informace a stížnosti. Ke zpracování zvláštní vnitřní směrnice jsme zatím
nepřistoupili, její odůvodněnost či nezbytnost vyhodnotíme v příštím období na základě
analýzy počtu a závažností hlášených incidentů.
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7. INTERNACIONALIZACE
a) Účast studentů na zahraničních mobilitních programech (tab. 7.1)
VŠMVVP spolupracuje v rámci programu Erasmus+ s partnerskými vysokými školami,
aktivně rozšiřuje portfolio o další možnosti pro studentské mobility a jedná s partnery
o možnostech v oblasti užší vzdělávací spolupráce formou joint degree či double degree.
Vysoká škola je členem konsorcia vysokých škol EDUCA.
Partnerské instituce jsou vybírány s cílem korespondence výukových programů
s předmětovou skladbou studenta vysílající instituce tak, aby kurzy studentem absolvované
v rámci mobilitní výměny co možná nejvíce přiléhaly, a tedy došlo k jejich uznávání.
VŠMVVP v rámci programu Erasmus+ neusiluje pouze o vzdělávací mobility, ale aktivně
vyhledává příležitosti pro profesní a absolventské stáže. V rámci této agendy spolupracuje
s vybranými společnostmi, zprostředkovávajícími profesní stáže studentů.
Při vyhledávání nových příležitostí pro internacionalizaci VŠMVVP dochází ke
spolupráci se zastupitelskými úřady, vzdělávacími asociacemi či státními agenturami.
V roce 2017 seznam partnerských vysokých škol rozšířila Universita di Pisa v Itálii.


Bulharsko (Varna) – Varna Free University



Francie (Paříž) – L´École des métiers de la Communication



Německo (Brémy) – Hochschule Bremen – University of applied sciences



Německo (Chemnitz) – Technische Universität Chemnitz



Polsko (Wroclaw) – WSB University in Wroclaw



Portugalsko (Bragança) – Instituto Politécnico de Bragança



Řecko (Thessaloniki) – Technological Educational Institution of Thessaloniki



Slovensko (Banská Bystrica) – Univerzita Mateja Bela



Slovensko (Skalica) Stredoeuropska vysoká škola ve Skalici



Slovensko (Trenčín) – Trenčianska univerzita A. Dubčeka



Slovensko (Sládkovičovo) – Vysoká škola Danubius



Švédsko (Dalarna) – Hogskolan Dalarna



Turecko (Tarsus/Mersin) – Cag University Mersin



Itálie (Pisa) – Universita di Pisa
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Jednání o uzavření memorand o spolupráci či bilaterálních smlouvách o výměně
pedagogů a studentů byla vedena s novými partnery a finalizována na přelomu roku 2017/18.


Ázerbájdžán (Baku) - ADA Univerzity (Azerbaijan Diplomatic Academy)



Ázerbájdžán (Baku) - Azerbaijan University of Languages



Ázerbájdzán (Baku) - Baku Slavic University



Ázerbájdzán (Baku) - Baku International Centre of Multiculturalism



Rusko (Kursk) - Southwest State University



Polsko

(Krakow)

-

University

of

Public

and

Individual

Security

"Apeiron" in Cracow


Bosna a Hercegovina (Sarajevo) – International Burch University

V roce 2017 využilo 9 studentů VŠMVVP mobilit Erasmus + do 4 zemí (Francie,
Německo, Portugalsko a Polsko). 31 studentů z 6 zemí (Německo, Francie, Polsko,
Portugalsko, Turecko a Slovensko) využilo v rámci mobility pobyt na VŠMVVP. 4 studenti
VŠMVVP využili v roce 2017zahraniční profesní stáže (Itálie, Německo, Španělsko, Velká
Británie).
b) Integrace zahraničních členů akademické obce do života vysoké školy
V roce 2017 přijala VŠMVVP v rámci mobilit 6 zahraničních pedagogů (5 Slovensko,
1 Bulharsko).
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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 a rozvoje v pedagogickém procesu.
Jednou z hlavních aktivit tohoto rozvoje je publikační činnost akademických pracovníků.
Institucionální rámec této 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 především diplomových prací. V této souvislosti je rovněž velice přínosná
aktivní účast akademických pracovníků VŠMVVP na různých typech konferencí, kulatých
stolů a sympózií. Zkušenosti a znalosti z těchto aktivit jsou rovněž aplikovány
v pedagogickém procesu.
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 své práce. Dále asistují při přípravě
konferencí a spolupomáhají zajišťovat jejich organizační zázemí. Pro studenty bakalářských
studijních programů proběhla v květnu 2017 soutěž (Excelentní diplomat), kde byly oceněny
tři nejlepší odborné práce. Součástí soutěže byla rovněž prezentace prací, při které studenti
obhajovali své odborné výstupy nejenom před akademickými pracovníky, ale i odbornými
pracovníky MZV, MV a MPO ČR, kteří tvořili část hodnotící komise. Tato aktivita byla pro
studenty přínosná především pro aplikaci propojení jejich teoretických výstupů ve vztahu
k praxi.
c) Finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce 2017
Grantová a projektová činnost:
1. Diversity management v zemích V4 jako odpověď na demografické změny. Hlavním
cílem projektu bylo přezkoumat demografické změny ve vybraných zemích
V4 z perspektivy diversity managementu.
2. V roce 2017 škola realizovala projekt podpořený Ministerstvem kultury České
republiky, v kontextu CŽV, na téma PR a marketing v muzejnictví.
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VŠMVVP v roce 2017 opakovaně obdržela grant od Ministerstva kultury z modulu
celoživotního vzdělávání, na kterém se finančně podílela. Celkové náklady na grant činily
274.738 Kč, Ministerstvo kultury přispělo částkou 191.000 Kč, zbylých 83.738 Kč
financovala VŠMVVP z vlastních zdrojů.
Ministerstvo kultury poskytlo prostředky ze sekce 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.
Kurz celoživotního vzdělávání Základy muzejního PR a marketingu.
VŠMVVP předpokládá, že spolupráce s Ministerstvem kultury bude v příštích letech
pokračovat.
d) Podpora studentů doktorských studijních program
V současné době VŠMVVP nemá doktorský studijní program.
e) Spolupráce s aplikační sférou v oblasti pedagogiky
VŠMVVP úspěšně zaštítila program „Učitel na živo“, jehož cílem je studium doplňující
pedagogické kvalifikace, které je zaměřeno na přípravu učitelů ZŠ a SŠ.
f) Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
Na VŠMVVP 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 MPO ČR, dále o renomované advokáty,
pracovníky a majitele PR agentur nebo představitele politických stran. 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 probíhala příprava
konference ke dni Evropy 2017.
g) Způsoby podpory horizontální mobility studentů a akademických pracovníků ve
vztahů k inovačnímu podnikaní.
Studenti VŠMVVP mohou absolvovat praxi na ministerstvech ČR, která souvisejí s jejich
studijním zaměřením – MZV, MPO, MV. Dále na půdě dalších orgánů státní správy
a samosprávy. Možnosti praxe jsou rovněž v Hospodářské komoře, České manažerské
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asociaci, u smíšených obchodních komor, u organizace Transparency International, u České
společnosti pro politické vědy, 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 věnovala primární pozornost zavádění
systému kvality také v roce 2017 v návaznosti na Novelu zákona o vysokých školách (zákon
č. 137/2016 Sb.) a z něj vyplývající aktivity v oblasti kvality v roce 2017. Důležitým
milníkem bylo vytvoření dokumentu „Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVVP“ ze dne
27. června 2017. Byla zřízena Rada pro vnitřní hodnocení VŠMVVP jako samosprávný
akademický orgán vysoké školy. Rada pro vnitřní hodnocení (RVH) zejména řídí průběh
vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVVP,
zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností VŠMVVP a dodatky k této zprávě, ukládá opatření k nápravě nedostatků zjištěných
v průběhu uskutečňování studijního programu směřující ke zvýšení míry přiblížení se
výsledného stavu požadovanému stavu a kontroluje jejich naplňování. Také byly vytvořeny
řídící dokumenty RVH a to Statut Rady pro vnitřní hodnocení a Jednací řád rady pro vnitřní
hodnocení. Rada pro vnitřní hodnocení se skládá ze sedmi členů, a to z vedoucích pracovníků,
význačných akademických pracovníků a také jednoho člena z řad studentů. Rada pro vnitřní
hodnocení VŠMVVP měla celkem tři zasedání v průběhu roku 2017 od jejího vzniku. První
zasedání tohoto orgánu se konalo 18. září, kde byli členové rady obeznámeni s fungováním
Rady a také s postupem k přípravě podkladů pro akreditaci studijního programu a hodnocení
kvality. Druhé sezení RVH proběhlo 23. října a bylo zaměřeno na seznámení se ze
specifickými zákonnými požadavky a také s výsledky studentských anket.
V oblasti získávaní zpětné vazby zainteresovaných stran byly vytvořeny a schváleny
aktualizované verze anket pro studenty a také vytvořeny ankety pro absolventy
a zaměstnance. Právě tyto ankety byly důležitým milníkem v roce 2017, protože ankety byly
pozměněny a navrženy tak, aby jednak poskytly zpětnou vazbu na jednotlivé oblasti činnosti
a zabezpečení školy, jako i spokojenost aktérů, ale také, aby mohla být hodnocena vzájemná
propojení vzdělávací, tvůrčí i souvisejících činností v rámci hodnocení kvality. Ankety byly
spuštěny a distribuovány během prosince. V prosinci se konalo třetí zasedání RVH, na kterém
byli členové obeznámení s dosavadními výsledky dosaženými v jednotlivých oblastech, které
jsou podkladem pro vytváření evaluací za oblast vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností.
Ve vztahu k hlavním dokumentům kvality je pro VŠMVVP důležité stanovení ukazatelů
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kvality, které budou pravidelně sledovány a vyhodnocovány v příštích obdobích. Rada pro
vnitřní hodnocení začala připravovat ukazatele kvality za jednotlivé oblasti v souladu se
strategickým záměrem a dlouhodobými cíli VŠMVVP. Prioritní oblastí systému kvality na
VŠMVVP pro rok 2017, ale také následující rok je jeho zavádění do praxe se všemi jeho
součástmi. Pro VŠMVVP je klíčové právě budování a rozvíjení společné kultury, která bude
postavena na sdílení hodnot kvality a zapojení všech relevantních aktérů do celkového
systému kvality. Při zavádění systému kvality je pro VŠMVVP důležité vycházet také
z ověřených metodik, a tak pro účely interní implementace připravuje vlastní model kvality
podle metodiky CAF, Balanced Scorecard a také vychází z metodiky 7S pro implementaci
manažérského systému.
V rámci zajišťování kvality byly na VŠMVVP v roce 2017 uskutečněny tyto aktivity:
 Vznik Rady pro vnitřní hodnocení;
 Vytvoření a schválení Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVVP;
 Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení
 Upraveny ankety studentů a vytvořeny nové ankety absolventů a zaměstnanců;
 Uskutečnění anket studentů, absolventů a zaměstnanců;
 Vytvořeny podklady pro hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností;
 Začala příprava ukazatelů kvality za všechny činnosti VŠMVVP;
 Začala příprava implementace systému kvality dle CAF, Balanced Scorecard a 7S.
V kalendářním roce 2017 jsme v rámci vnějšího hodnocení kvality úspěšně završili
spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality pro vnější hodnocení VŠMVVP. Výsledkem
nastavení efektivního systému řízení školy prostřednictvím zavedení Modelu Excelence
EFQM v systému START PLUS a akčního plánu neustálého zlepšování byl hodnotící proces,
řízený představiteli z Rady kvality České republiky, kteří naší vzdělávací instituci označili
titulem perspekivní organizace. Udělený Certifikát Ceny kvality je k dispozici k nahlédnutí na
rektorátu naší vysoké školy.
Z hlediska vnitřního hodnocení školy:
Šetření mezi studenty
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 vyhodnocení evaluace a odhalování plagiátorství u kvalifikačních prací v programu
EPHORUS.
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 2017 provedla škola dotazníkové šetření
mezi studenty všech oborů i forem studia. Dotazníky byly studentům rozdány v době výuky,
zpravidla v hodinách přednášek.
Celkem se ankety zúčastnilo 120 studentů, což je 41 % z celkového počtu studentů v Praze.
Následující tabulka ukazuje počet studentů z jednotlivých ročníků, kteří vyplnili dotazník.
Zastoupení studentů v anketě podle ročníků – rok 2017

Ročník
Počet
studentů

1. bc.

2. bc.

3. bc.

31

25

30

1. mgr. 2. mgr.
30

4

celkem
120

celkem

účast

škola

v%

293

41

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 a na
základě připomínek byla přijata opatření ke zlepšení.
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Tabulka výsledků hodnocení:
Hodnocená činnost školy

Průměr 2017

Činnost studijního oddělení

1,36

Vztahy s vyučujícími

1,50

Vztahy mezi studenty

1,64

Pedagogická úroveň přednášek

1,82

Odborná úroveň přednášek

1,83

Sestavení rozvrhu

2,38

Využívání prostředků didaktické techniky

2,48

Rozsah a úroveň výuky cizích jazyků

2,53

Dostupnost studijních materiálů

2,63

Vybavení a činnost knihovny

2,89

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.
V roce 2017 nebyl zjištěn žádný případ plagiátorství.
Rámcové výsledky hodnocení vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, vědecko-výzkumné
činnosti a hodnocení souvisejících činností jsou detailně vyspecifikované v Sebehodnotící
zprávě VŠMVVP, která bude dodatečně předložená nejvyššímu správnímu úřadu státu.
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10. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VŠMVVP
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
Knihovna VŠMVVP v Praze a Knihovna Vzdělávacího a konzultačního institutu
v Bratislavě poskytují uživatelům knihovnické a informační služby. Jsou to zejména výpůjční
služby, bibliograficko-informační služby, meziknihovní služby, konzultační a poradenské
služby. Uživateli knihovny jsou především studenti všech forem studia na VŠMVVP a její
zaměstnanci. Registrace nových čtenářů z řad studentů i zaměstnanců je bez poplatku.
Knihovna rovněž zabezpečuje nakladatelskou činnost školy a zprostředkovává prodej titulů,
které škola vydala. Prodej knih je k dispozici zejména studentům, a to jak v knihovně v Praze,
tak i v Bratislavě.
Knihovna buduje knihovní fondy podle studijních a informačních potřeb, které
vycházejí ze vzdělávacího programu, tj. akreditovaných studijních oborů VŠMVVP.
Knihovní fondy podporují i výuku cizích jazyků a podle možností i výuku předmětů
vyučovaných v programu Erasmus+. Jádro odborné literatury tvoří česky a anglicky psané
monografie.
Dne 14. prosince 2017 nabyl účinnosti nový Knihovní řád. Byly do něj zapracovány
veškeré legislativní změny, k nimž došlo v uplynulém období, byla vylepšena jeho struktura
a byly provedeny úpravy, jež vycházely z dosavadních zkušeností s provozem knihovny. Pro
uživatele knihovny by měl být přínosem.
Po přípravném období, které započalo na podzim 2016, byl v první polovině roku 2017
zprovozněn v pražské knihovně nový automatizovaný knihovní systém VERBIS s webovým
rozhraním PORTARO. Tento projekt usnadňuje katalogizaci monografií i závěrečných
studentských prací, vyhledávání publikací a celkovou správu knihovního fondu. Součástí
tohoto projektu je i Katalog VŠMVVP, který je umístěn na webových stránkách VŠMVVP.
V tomto katalogu mohou uživatelé knihovny vyhledávat příslušné monografie či závěrečné
studentské práce, které jsou zahrnuty v knihovním fondu VŠMVVP, a to podle autora, názvu,
nebo stačí zadat jen příslušné téma.
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Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě má zaveden knihovní systém DAWINCI,
který je dostupný přes webovou stránku institutu. Jeho prostřednictvím je možno vyhledávat
v knihovním fondu jednotlivé monografie, závěrečné studentské práce a informovat se
o aktuální dostupnosti jednotlivých položek fondu.
Knihovní fondy jsou soustavně doplňovány v souladu se vzdělávacím programem
VŠMVVP formou nákupu z jejích vlastních prostředků, z grantů a také dary. Nákup nových
monografií a jiných dokumentů je zajišťován knihovnou na základě požadavků kateder,
pedagogů a uživatelů v součinnosti s vedením školy. Knihovna vyřizuje a eviduje též
případné objednávky z grantových prostředků. Na doplňování knihovního fondu v Praze bylo
v roce 2017 vynaloženo 8.500 Kč a v Bratislavě 213 EUR.
Prostřednictvím webových stránek a školního informačního systému Moggis prezentuje
knihovna Knihovní řád, informuje o provozní době a jiných organizačních otázkách,
aktualitách, nových přírůstcích do knihovního fondu, odebíraných časopisech a poskytuje
užitečné odkazy.
Knihovna zajišťuje evidenci, katalogizaci a archivaci závěrečných studentských prací
a plní příslušné úkoly vyplývající z vyhlášky rektorky č. 2/2011-2012 o zveřejňování
vysokoškolských kvalifikačních prací. Základní informace o těchto pracích lze získat
z informačního systému Moggis a z výše zmíněného Katalogu VŠMVVP. Tištěné verze jsou
archivovány pouze v pražské knihovně, kdežto elektronické verze na CD nosičích jsou
archivovány jak v Praze, tak i ve Vzdělávacím a konzultačním institutu v Bratislavě.
Závěrečné studentské práce jsou zpřístupňovány pouze prezenčně. Ve čtvrtém čtvrtletí 2017
byla zahájena příprava návrhu novely vyhlášky rektora o zveřejňování závěrečných prací
s cílem promítnout do této vyhlášky například zavedení nového automatizovaného
knihovního systému Verbis a Katalogu VŠMVVP.
V knihovně jsou prezenčně k dispozici rovněž periodické publikace. V roce 2017 bylo
k dispozici 23 vědeckých, odborných i vědeckopopulárních časopisů. V roce 2017 byla
pražská knihovna v provozu pro uživatele 6 hodin týdně a bratislavská knihovna 4 hodiny
týdně. Ve studovně je k dispozici 12 míst. Studenti mohou v pražské knihovně využívat
3 počítače s přístupem na internet. V Bratislavě studenti mají možnost v knihovně využívat
2 počítače s přístupem na internet.
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Publikace vydané vědeckými pracovníky VŠMVV Praha:
Jozef Ftorek, MA.
Ftorek, Jozef. Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války. Praha: Grada,
2017, 200 s. ISBN: 978-80- 271-0605- 9
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Gombár, Eduard. Šícitská opozice za vlády cAbbásovců 750–909. Bulletin Společnosti českoarabské, 2016/2017, s. 13–18. ISSN 1803-9227.
V tisku:
Gombár, Eduard. The Fall of the Otttoman Empire. In: Bárta, M., Kovář, M. a kol.: Collapse
and Regeneration. Praha, Academia 2018.
Gombár, Eduard. Islamistika, islamologie. In: Pánek, J. a kol.: Akademická encyklopedie
českých dějin.
Recenze:
Sorby, Karol. ml:. Dejiny irackej monarchie (1918–1941). Bratislava 2017. Medzinárodné
vzťahy, XVI, 2018, č. x, s. xx–xx. ISSN 1336-1562.
Lektorské posudky na knihy:
SORBY, K. ml:. Dejiny irackej monarchie (1918–1941). Bratislava 2017.
P. KOSTRHUN, V. SOUKUP, B. PŮTOVÁ, J. JIROUŠKOVÁ, Z. NERUDOVÁ: Domorodá
Afrika. Antropologická migrace. Brno: Moravské zemské muzeum 2017.
Pokračuje příprava monografie Dějiny Sýrie, Libanonu a Jordánska (Nakladatelství LN)
v rozsahu cca 450 stran.
JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D.
Chaloupková, Helena, Holý, P., Autorský zákon, komentář, 5 vydání, Nakladatelství
C.H.Beck, 2017. 386 s., ISBN 978-80-7400-671-5.
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Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
V tisku:
Kohoutek, Jiří., Slavíček, Jan. Česká stopa v diskurzu totalitarismu. In: Československo
v letech 1972-1977. Kolektivní monografie.
JUDr. Daniela Kovářová
Odborné publikace:
Kovářová, Daniela. Hromadné žaloby. Sborník (editor a příspěvek ve sborníku). Stálá
konference českého práva Praha 2017. ISBN: 978-80-906813-1-6
Kovářová, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář. Kovářová D. a kol.
(vedoucí autorského týmu). Wolters Kluwer Praha 2017. 967 stran. ISBN: 978-80-7552-631-1
Kovářová, Daniela. Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc (editor), Stálá
konference českého práva Praha 2017, 342 str., ISBN: 978-80-906813-0-9
Odborné články:
Kovářová, Daniela. Co přinesla novela zákona o advokacii, Zpravodaj JČP č. 4/2017,
str. 57-62, ISSN: 24645982
Kovářová, Daniela. Rodinný věřitel, rodinný dlužník, Rodinné listy č. 11-12/2017,
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Central European Education Institute, 2017. - 204 s. [8,57 AH]. - ISBN 978-80-270-2209-0.
ĎURIFNA, Anna. Asymetria v novodobých konfliktoch. In: Vojenské a nevojenské hrozby
súčasnej Európskej únie: Recenzovaný vedecký zborník. Praha; Bratislava: Central European
Education Institute, 2017, s. 62-69. ISBN CZ 978-80-86747-45-3. ISBN SK 978-80-8958108-5.
Prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
Štúdie
Gáliková, S.: Ja na rozhraní filozofie a vedy. In: I. Farkaš a kol. (ed.): Kognícia a umelý život
2017, UK v Bratislave, ISBN 978-80-223, s.52-60.
Vyžiadané prednášky doma
Gáliková, S.: „On the nature of the self“, pozvanie prof. Igora Farkaša, Katedra aplikovanej
informatiky FMFI UK, Bratislava - cyklus prednášok Kognitívne vedy a Umelá inteligencia,
24.10.2017.
Gáliková, S.: „Metafora ľudskej mysle“, pozvanie organizátora vedeckej konferencie
„Problémové aspekty výskumu metafory“ R. Mikuláša PDF UK, Bratislava, November 2017,
Most Slávy, Trenčianske Teplice
Účasť na medzinárodných konferenciách
Medzinárodná konferencia: „Metaphor and (Un) consciousness: 6th conference of the
Scandinavian Association for Language and Cognition, 20.-22 April 2017, Centre for
Languages and Literature, Lund University, Lund, Sweden
Gáliková, S.: „Ja na rozhraní filozofie a vedy“ prednáška, Medzinárodná konferencia
Kognícia a umelý život XVII., Trenčianske Teplice jún 2017, Hotel Flóra
S. Gáliková: „Embodied language in use“: XXI. česko-slovenské sympózium k analytickej
filozofii, 30. 8. – 2. 9. 2017, Stará Lesná, Vysoké Tatry, hotel Academia
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doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. (5)
Gura Radovan: Base du lexique francais de l Union européenne. Banská Bystrica: Belianum.
2016. ISBN 978-80-557-1071-6
ADE Intégration régionale, désintégration européenne. Le groupe de Visegrád (V4)
et l´Union européenne / Radovan Gura, Gilles Rouet.
In Hermès: la revue. Les incommunications européennes. - Paríž: CNRS Editions, 2017. ISSN 0767-9513-. - No. 77 (2017), pp. 126-131.
[GURA, Radovan (80%) - ROUET, Gilles (20%)]
Gura Radovan: 2017. Medzi jednotou a rozmanitosťou. In Peter Terem a kolektív. Strategické
zameranie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO. Banská
Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 267 s. [15,13 AH]. ISBN 978-80-557-1371-7
[TEREM, Peter (37,52%) - BOLEČEKOVÁ, Martina (4,86%) - ČAJKA, Peter (1,60%) FOGAŠ, Anton (4,80%) - GURA, Radovan (2,37%) - IŠTOK, Robert (1,95%) KOZÁROVÁ, Irina (2,43%) - LENČ, Marek (11,58%) - MADZIKOVÁ, Alena (1,95%) MÜLLER, Vladimír (1,31%) - RÝSOVÁ, Lucia (6,55%) - SLOBODNÍKOVÁ, Ivana
(12,22%) - VLČEK, Dalibor (1,31%) - UŠIAK, Jaroslav (9,01%) - TOLMÁČI, Ladislav
Gura Radovan: Diplomacia 2.0?. In Universitas Mathie Belli. Banská Bystrica: Belianum.
2017.
Gura Radovan: Mäkká moc najvplyvnejších štátov sveta. In: Mäkká moc a jej význam
v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí - teoretické aspekty, regionálne kontexty. Banská
Bystrica: Belianum (v tlači)
Mgr. Peter Hajnala, PhD. (1)
Hajnala, Peter: Cirkev a periodická tlač. In: Viera versus politika. Geopolitika svätej stolice
Vatikán: Recenzovaný vedecký zborník. Bratislava: Central European Education Institute,
2017, s. 55-67. ISBN SK 978-80-89581-07-8.
PhDr. Mária Holubová, PhD. (13)
Holubová, Mária: Ciele Vatikánskej diplomacie na rozhraní 13. a 14. storočia. In: Viera
versus politika. Geopolitika svätej stolice Vatikán: Recenzovaný vedecký zborník. Praha;
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Bratislava: Central European Education Institute, 2017, s. 2-11. ISBN 978-80-86747-47-7.
ISBN SK 978-80-89581-07-8.
AAB Štáty V4 v mozaike histórie / Mária Holubová; rec. Milan Vošta, Radovan Gura. 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. 237 s. [23,40 AH]. - ISBN 978-80-557-1218-5
[HOLUBOVÁ, Mária (100%) - VOŠTA, Milan (rec.) - GURA, Radovan (rec.)]
GII

Názorová tolerancia je základom profesionality / Mária Holubová.

In Teória a prax: farmaceutický laborant. - Prievidza: Vydavateľstvo Jana, 2017. - ISSN
1338-743X. - Roč. 6, č. 2 (2017), s. 53.
[HOLUBOVÁ, Mária (100%)]
GII

Prvý dojem vyhráva / Mária Holubová.

In Teória a prax: farmaceutický laborant. - Prievidza: Vydavateľstvo Jana, 2017. - ISSN
1338-743X. - Roč. 6, č. 1 (2017), s. 49.
[HOLUBOVÁ, Mária (100%)]
GII

Mýtus a realita o strese / Mária Holubová.

In Teória a prax: farmaceutický laborant. - Prievidza: Vydavateľstvo Jana, 2017. - ISSN
1338-743X. - Roč. 6, č. 3 (2017), s. 49.
[HOLUBOVÁ, Mária (100%)]
AEC Aspects historiques de l'évolution des identités française et slovaque / Mária
Holubová, Mária Rošteková.
In Identités, démocratie, frontières / eds. Gilles Rouet, Maria Stoicheva. - 1. vyd. - Paris:
L'Harmattan, 2017. - ISBN 978-2-343-12199-4. - S. 141-153.
[HOLUBOVÁ, Mária (50%) - ROŠTEKOVÁ, Mária (50%)]
GII

Šéfom môže byť každý človek, ale... / Mária Holubová.

In Teória a prax: odborno-informačný časopis farmaceutických laborantov v SR. - Lehota pod
Vtáčnikom: PhDr. Anna Kmeťová - Vydavateľstvo Jana, 2017. - ISSN 1338-743X. - Roč.
6, č. 32 (2017), s. 49.
[HOLUBOVÁ, Mária (100%)]
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GII

Keď pravidlá biznis-protokolu neplatia. / Mária Holubová.

In Teória a prax: odborno-informačný časopis farmaceutických laborantov v SR. - Lehota pod
Vtáčnikom: PhDr. Anna Kmeťová - Vydavateľstvo Jana, 2017. - ISSN 1338-743X. - Roč.
6, č. 31 (2017), s. 49.
[HOLUBOVÁ, Mária (100%)]
GII

V4 - história a súčasnosť: Visegrad na Dunaji alebo Vyšehrad na Vltave? / Mária

Holubová.
In Učiteľské noviny. - Bratislava: Učiteľské noviny, 2017. - ISSN 0139-5769. - Roč. 64,
č. 10 (2017), s. 24.
[HOLUBOVÁ, Mária (100%)]
GII

Misia Konštantína a Metoda bola politická hra / Mária Holubová.

In Učiteľské noviny. - Bratislava: Učiteľské noviny, 2017. - ISSN 0139-5769. - Roč. 64,
č. 9 (2017), s. 30-31.
[HOLUBOVÁ, Mária (100%)]
GII

Majú ženy šancu na úspech v manažmente - kontaktnom športe? / Mária Holubová.

In Teória a prax: farmaceutický laborant: odborno-informačný časopis farmaceutických
laborantov v SR. - Lehota pod Vtáčnikom: PhDr. Anna Kmeťová - VYDAVATEĽSTVO
Jana, 2017. - ISSN 1338-743X. - Roč. 6, č. 33 (2017), s. 49.
[HOLUBOVÁ, Mária (100%)]
GII

Stretnutia, na ktoré sa nezabúda... / Mária Holubová.

In Učiteľské noviny: periodikum o školstve a vzdelávaní: periodikum s tradíciou od roku
1951. - Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2017. - ISSN 0139-5769. - Roč. 64,
č. 11 (2017), s. 24-25.
[HOLUBOVÁ, Mária (100%)]
GII

Rétor v politike, politik v rétorike / Mária Holubová.

In Učiteľské noviny: periodikum o školstve a vzdelávaní: periodikum s tradíciou od roku
1951. - Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2017. - ISSN 0139-5769. - Roč. 64,
č. 12 (2017), s. 20-21.
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[HOLUBOVÁ, Mária (100%)]
doc. Ing. Ján Králik, CSc. (4)
Králik, Ján – Masár, Dušan. Informačné a komunikačné nástroje vo verejnej politike.
In: Public relations a súčasná spoločnosť: Recenzovaný zborník konferenčných príspevkov.
Praha; Bratislava: Central European Education Institute s.r.o., 2017. s. 41-49. ISBN CZ 97880-86747-46-0. ISBN SK 978-80-89581-06-1.
Králik, J. 2017. Dôsledky ekonomických reforiem a politického rozhodovania na politiku
a spoločnosť. In Nové fenomény v současné politice. Academia rerum civilium – Vysoká
škola politických a společenských věd, Kutná Hora. 15 s. v tlači
Králik, J.2017. Možné príčiny straty rešpektu verejnej správy u občanov. In Reflexie praxe na
otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska. Vysoká škola
Danubius, Sládkovičovo. 20 s. v tlači
Kováčová, N., Králik, J: 2017. Úvod do štúdia verejnej politiky. Vysoká škola Danubius.
166 s. ISBN 978-80-8167-061-9
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. (2)
AEC Referendum o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
z Európskej únie - širšie perspektívy / Branislav Kováčik, Miroslav Čellár. kapitola 1.5.
In Evropská unie na rozcestí: výzvy a rizika / rec. Karel Schelle, Karel Šrédl. - 1. vyd. - České
Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. - ISBN 978-80-7556-0209. - S. 34-40.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ČELLÁR, Miroslav (50%)]
ADF Aktuálne aplikovanie vybraných princípov energetickej politiky Slovenskej republiky
/ Branislav Kováčik, Ľubomír Klačko.
In Vojenské reflexie [elektronický zdroj]: vojenské vedecko-odborné periodikum. - Liptovský
Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2016. - ISSN 13369202. - online, roč. 11, č. 2 (2016), s. 100-117.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - KLAČKO, Ľubomír (50%)]
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prof. PhDr. Ján Koper, PhD. (2)
ABC Limity a výzvy udržateľného rozvoja v postmodernej situácii / Ján Koper.
In Ekonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů / rec. Jiří Alina, Dušan Masár,
Ladislav Skořepa. - 1. vyd. - České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních
studií, 2017. - ISBN 978-80-7556-019-3. - S. 107-120 [1,05 AH].
[KOPER, Ján (100%)]
ADN Defense of political science: Apologia pro politica scientia / Ján Koper.
In Politické vedy: časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy,
bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB, 2017. - ISSN 1335-2741. - Roč. 20, č. 1 (2017), s. 11-33.
[KOPER, Ján (100%)]
Ing. Dušan Masár, PhD. (9)
Masár, Dušan - Králik, Ján. Informačné a komunikačné nástroje vo verejnej politike.
In: Public relations a súčasná spoločnosť: Recenzovaný zborník konferenčných príspevkov.
Praha; Bratislava: Central European Education Institute s.r.o., 2017. s. 41-49. ISBN CZ 97880-86747-46-0. ISBN SK 978-80-89581-06-1.
AFC

Impact of cyber weapons on international security / Michaela Melková, Dušan Masár.

In SGEM 2017: 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences
and arts, Vienna 28-31 march, 2017: modern science. vol. 1, Political sciences, law, finance,
international relations. - 1. vyd. - Sofia: STEF92, 2017. - ISBN 978-619-7105-93-3. - s. 923929.
[MELKOVÁ, Michaela (70%) - MASÁR, Dušan (30%)]
ADE Development of constructive simulation in Slovak republic environment - transition
from military to civilian sector and its acquisition to science and practice / Rastislav Kazanský
... [et al.].
In Security dimensions: international & national studies. - Kraków: University of public and
individual security APEIRON in Cracow, 2017. - ISSN 2353-7000. - Roč. 21, č. 1 (2017),
s. 30-43.
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[KAZANSKÝ, Rastislav (40%) - MASÁR, Dušan (10%) - GREGA, Matúš (50%)]
ADE: Deficit of Civil Trust in the Context of the Failure of Democracy / Kováčová Natália,
Masár Dušan, 2017. - Spôsob prístupu: http://www.cjssbe.cz/journal-archive/.
In: Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics [elektronický zdroj]. - ISSN
1805-6830. - Roč. 6, č. 3, (2017), s. 6-11 [online].
ADE: Effective management and self-government: Current trends / Masár Dušan, Jankelová
Nadežda, Jankurová Andrea, 2017. - Spôsob prístupu: http://www.cjssbe.cz/current-issue/.
In: Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics [elektronický zdroj]. - ISSN
1805-6830. - Roč. 6, č. 2, (2017), s. 21-31 [online].
AFC: Impact of cyber weapons on international security / Masár Dušan, Melková Michaela,
2017.
In: SGEM 2017: Political sciences, law finance, international relations: 4th international
multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts [elektronický zdroj]. - ISBN
978-619-7105-93-3. - ISSN 2367-5659. - S. 923-929 [elektronický dokument].
ADE: Inovačné možnosti riadenia organizácií územnej samosprávy. Innovative Opportunities
of Management of Local Self-government Authorities / Masár Dušan, Jankelová Nadežda,
2017.
In: Auspicia. - ISSN 1214-4967. - Roč. XIV, č. 1, (2017), s. 24-37.
ABC: Kríza priamej a zastupiteľskej demokracie vo vybraných súvislostiach / Masár Dušan,
Dušek Jiří (Recenzent), Králik Ján (Recenzent), Ondria Peter (Recenzent), 2017.
In: Paradoxy fenoménu demokracie. - České Budějovice: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2017. - ISBN 978-80-7556-018-6. - S. 13-41.
ADM: Risk factors in the agriculture sector / Masár Dušan, Jankelová Nadežda, Móricová
Štefánia, 2017.
In: Agricultural economics = Zemědělská ekonomika. - ISSN 0139-570X. - Roč. 63,
č. 6, (2017), s. 247-258.
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PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. (16)
Medelský, Jozef. Prostriedky boja proti vojenským a nevojenským hrozbám. In: Vojenské
a nevojenské hrozby súčasnej Európskej únie: Recenzovaný vedecký zborník. Praha;
Bratislava: Central European Education Institute, 2017, s. 39-61. ISBN CZ 978-80-86747-453. ISBN SK 978-80-89581-08-5.
Tittlová, Marcela - Medelský, Jozef
Zákon o Policajnom zbore: komentár. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. - 394 s. ISBN 978-80-8168-577-4.
Medelský, Jozef
Aktuálne migračné trasy a EUNAVFORMED (SOPHIA): kapitola 10 In: Aktuálne problémy
migrácie v Európe a jej ľudskoprávna dimenzia / Klaudia Marczyová, Jozef Medelský, Róbert
Odler a kol. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakladatelství Eva
Rozkotová, 2016. - ISBN 978-80-87975-50-3. - S. 166-185.
Medelský, J.
Medzinárodná bezpečnosť. Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2017, ISBN 978-808054-730-1. s. 290
Medelský, Jozef
Legislativní rámec pracovní činnosti policisty ve vybraných zemích světa In: Služební vztahy
a výkon závislé práce / zost. Jan Pichrt, zost. Martin Kopecký, zost. Jakub Morávek. - Praha:
Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-429-4. - S. 282-300 [1,43 AH].
Ivor, Jaroslav - Medelský, Jozef
Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej a Slovenskej republike: kapitola 2 In:
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté / Jiří Jelínek a kol. - Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-205-9. - S. 22-36 [1,24 AH] .
Medelský, Jozef
Nový model trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike /
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In: Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. Roč. 20, č. 2 (2016), s. 13-19.
Medelský, Jozef
Medzinárodné trestné súdnictvo = International criminal justice In: Prieniky trestného práva
a iných právnych odvetví [elektronický zdroj]: zborník príspevkov z vedeckej konferencie
Paneurópske právnické dni: 4. elektronická konferencia: 23. - 26. máj 2016: Paneurópska
vysoká škola, Bratislava. - Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2016. - ISBN 978-8089453-19-1. - CD-ROM, S. 111-122.
Medelský, Jozef
Čo priniesol čas medzinárodnému právu? = What the time has brought for international law?
In: Právo v proměnách času. 10 let debatování mladých právníků: sborník odborných
příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2016: 23. - 25. 9.
2016, Hrubá Voda / zost. Lucia Madleňáková, zost. Hana Vičarová Hefnerová. - Praha:
Leges, 2016. - ISBN 978-80-7502-186-1. - S. 326-332.
Medelský, Jozef
Selected international security organizations In: Právní ROZPRAVY 2017 [elektronický
zdroj]: recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: mezinárodní
vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní rozpravy 2017 s podtitulem "Právo
a bezpečnost": ročník VII.: 20. - 22. února 2017: Hradec Králové, Česká republika. - Hradec
Králové: MAGNANIMITAS, 2017. - ISBN 978-80-87952-18-4. - CD-ROM, S. 24-34.
Medelský, Jozef
Bezpečnosť a postoj medzinárodných organizácií k aktuálnym bezpečnostným hrozbám
In: Security - the Key Requirement of the Present: Selected Issues of Security Science:
zborník príspevkov: piata virtuálna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: [11. 12.
2015, Praha - Bratislava]. - Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
2016. - ISBN 978-80-8054-675-5. - S. 172-187.

61

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

Medelský, Jozef
Historický exkurz odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky = Historical Review
of the Legislation of the Eavesdrop and Telecommunication Recording In: Teoretické
a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní:
zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 23. marca
2017: [Bratislava] / zost. Jozef Záhora. - Praha: Leges, 2017. - ISBN 978-80-7502-206-6. S. 168-181.
Medelský, Jozef
Migračná kríza očami Vyšehradskej skupiny = The Visegrad group and the migration crisis
In: Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie: zborník príspevkov
z vedeckej konferencie: medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou
verejnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Právnickou fakultou
Univerzity Karlovej v Prahe 27. októbra 2016. - Bratislava: Akadémia Policajného zboru
v Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-8054-704-2. - S. 132-139.
Medelský, Jozef
Deliktuálna zodpovednosť právnických osôb vo vybraných štátoch Európskej únie
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. 4. ročník: zborník príspevkov zo
4. ročníka interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej dňa 15. marca 2016, Bratislava. - Bratislava: Akadémia Policajného zboru
v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-8054-682-3. - S. 215-229.
Medelský, Jozef
Rozvoj medzinárodného práva verejného od staroveku až po súčasnosť
In: Policajná teória a prax = Police Theory and Practice: časopis Akadémie PZ v Bratislave. ISSN 1335-1370. - Roč. 24, č. 4 (2016), s. 150-167.
Medelský, J.
Slovenská a česká právna úprava informačno-technických prostriedkov. In. Paneurópske
právnické fórum 2017. Paneurópska vysoká škola. Bratislava. 2017. ISBN 978-80-89453-337. s. 706
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doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (23)
Škvrnda, František. USA a NATO ako hrozby pre EÚ. In: Vojenské a nevojenské hrozby
súčasnej Európskej únie: Recenzovaný vedecký zborník. Praha; Bratislava: Central European
Education Institute, 2017, s. 2-19. ISBN CZ 978-80-86747-45-3. ISBN SK 978-80-89581-085.
BDF: Afganský genius Loci / Škvrnda František, 2017.
In: Extraplus: politicko-spoločenský mesačník. - ISSN 1336-0256. - Roč. 17, č. 1 (január
2017), s. 32.
BDF: Aký svetový poriadok sa vlastne končí? (1): historicko-sociologické zamyslenia nad
rozpačitou bezpečnostnou konferenciou 2017 v Mníchove / Škvrnda František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (4.3.2017), s. [1-4] online.
BDF: Aký svetový poriadok sa vlastne končí? (2): historicko-sociologické zamyslenia nad
rozpačitou bezpečnostnou konferenciou 2017 v Mníchove / Škvrnda František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (8.3.2017), s. [1-4] online.
BDF: Aký svetový poriadok sa vlastne končí? (3): historicko-sociologické zamyslenia nad
rozpačitou bezpečnostnou konferenciou 2017 v Mníchove / Škvrnda František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (11.3.2017), s. [1-3]
online.
BDF: Alternatíva hegemónie Západu / Škvrnda František, 2017.
In: Extraplus: politicko-spoločenský mesačník. - ISSN 1336-0256. - Roč. 17, č. 8 (august
2017), s. 36-37.
BDF: Angela IV. / Škvrnda František, 2017.
In: Extraplus: politicko-spoločenský mesačník. - ISSN 1336-0256. - Roč. 17, č. 10 (október
2017), s. 36-37.
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BDF: Ešte raz o Donaldovi Trumpovi, USA a svete / Škvrnda František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (22.1.2017), s. [1-5]
online.
BDF: Kórejský vabank / Škvrnda František, 2017.
In: Extraplus: politicko-spoločenský mesačník. - ISSN 1336-0256. - Roč. 17, č. 6 (jún 2017),
s. 34-35.
BDF: NATO a Európa / Škvrnda František, 2017.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999. Roč. 30, č. 3-4 (2017), s. 3.
BDF: Nielen o francúzskych prezidentských voľbách: (v kontexte európskych súvislostí
najmä z pohľadu radikálnej, autentickej ľavice) / Škvrnda František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (22.4.2017), s. [1-5]
online.
ABC: O bezpečnostných hrozbách v kontexte svetovej rizikovej spoločnosti Ulricha Becka /
Škvrnda František, 2017.
In: Riziková společnost a globální ohrožení: ke kritické teorii Ulricha Becka / Oleg Suša,
Marek Hrubec a kol. - Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. - ISBN 978-80-7419-251-7. S. 113-130 [1,3 AH].
BDF: Očakávaný zlom vo vývoji sýrskej krízy / Škvrnda František, 2017.
In: Zem a vek: geopolitický a kultúrny mesačník. - ISSN 1339-2360. - Roč. 5, č. 1 (2017),
s. 23-24.
BDF: Sankčný folklór Washingtonu / Škvrnda František, 2017.
In: Extraplus: politicko-spoločenský mesačník. - ISSN 1336-0256. - Roč. 17, č. 9 (september
2017), s. 36-37.
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BDF: Sedemdesiat rokov temnej histórie CIA (1) / Škvrnda František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (10.10.2017), s. [1-5]
online.
BDF: Sedemdesiat rokov temnej histórie CIA (2) / Škvrnda František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (12.10.2017), s. [1-6]
online.
BDF: Svet podľa Trumpa / Škvrnda František, 2017.
In: Extraplus: politicko-spoločenský mesačník. - ISSN 1336-0256. - Roč. 17, č. 1 (január
2017), s. 30-31.
BDF: Svet viac ako štvrťstoročie bez ZSSR (1) / Škvrnda František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (12.9.2017), s. [1-6]
online.
BDF: Svet viac ako štvrťstoročie bez ZSSR (2) / Škvrnda František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (14.9.2017), s. [1-4]
online.
BDF: Svet viac ako štvrťstoročie bez ZSSR (3) / Škvrnda František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (18.9.2017), s. [1-4]
online.
BDF: Sýrsky bolehlav / Škvrnda František, 2017.
In: Extraplus: politicko-spoločenský mesačník. - ISSN 1336-0256. - Roč. 17, č. 5 (máj 2017),
s. 36-37.
BDF: Turbulencie svetovej politiky v roku 2016 / Škvrnda František, 2017.
In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999. - Roč.
30, č. 1-2 (2016), s. 3.Detaily záznamu 22DAI: Vybrané otázky pozície ČĽR v utvárajúcej sa
multipolarite medzinárodných vzťahov: dizertačná práca / Ondriaš Juraj, Škvrnda František
(Školiteľ (konzultant)). - Bratislava, 2017. - 155 s.
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BDF: Zomrel Vitalij Čurkin: veľká postava multilaterálnej diplomacie 21. storočia / Škvrnda
František, 2017.
In: Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2984. - (22.2.2017), s. [1-2]
online.
BDF: Zvrat v Sýrii / Škvrnda František, 2017.
In: Extraplus: politicko-spoločenský mesačník. - ISSN 1336-0256. - Roč. 17, č. 11 (november
2017), s. 26-28.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD. (3)
ADN Globálne mocnosti - vybrané aspekty amerického líderstva = Global powers - selected
aspects of American leadership / Peter Terem.
In Politické vedy: časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy,
bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB, 2017. - ISSN 1335-2741. - Roč. 20, č. 1 (2017), s. 105-131.
[TEREM, Peter (100%)]
BCB Strategické zameranie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ
a NATO / Peter Terem a kolektív; rec. Ladislav Tolmáči, Jaroslav Mazúrek, Miroslav Kmeť.
- 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. 267 s. - ISBN 978-80-557-1371-7
[TEREM, Peter - BOLEČEKOVÁ, Martina - ČAJKA, Peter - FOGAŠ, Anton - GURA,
Radovan - IŠTOK, Robert - KOZÁROVÁ, Irina - LENČ, Marek - MADZIKOVÁ, Alena MÜLLER, Vladimír - RÝSOVÁ, Lucia - SLOBODNÍKOVÁ, Ivana - VLČEK, Dalibor UŠIAK, Jaroslav - TOLMÁČI, Ladislav (rec.) - MAZÚREK, Jaroslav (rec.) - KMEŤ,
Miroslav (rec.)]. - Študijné texty sú výstupom projektu pod názvom „Online séria odborných
študijných textov a metodických pomôcok pre stredné školy: Strategické zameranie
zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO“ na základe zmluvy
č. MVZP/2017/58 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej
politiky Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky.
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PhDr. Tatiana Tokolyová, PhD. (2)
Význam národnej identity pre zahraničnú politiku malého štátu v globalizovanom
svete / Tökölyová, Tatiana (aut); Kočnerová, Mária (aut).
In: Formovanie identity v čase a priestore. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4209-4. - S. 122-148.
AAA: Democratic transition in Slovakia: model situation for the challenges of Ukraine
a democratic transition: scientific monograph / Bilous Alla, Děd Marián, Ďurfina Anna,
Chervyakova Olga, Jankelová Nadežda, Romanenko Yevhen, Tökölyová Tatiana, Krejčí
Oskar (Recenzent), Kušnírová Jana (Recenzent). - 1st ed. - Praha; Bratislava: DecPro Media,
Central European Education Institute, 2017. - 204 s. [8,57 AH]. - ISBN 978-80-270-2209-0.
PhDr. Tomáš Zajac, Ph.D. (1)
ZAJAC, Tomáš (ed.). Viera versus politika – Geopolitika Svätej stolice Vatikán:
Recenzovaný zborník konferenčných príspevkov. Bratislava:
Central European Education Institute s.r.o., Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných
vztahů Praha o.p.s., 2017. ISBN 978-80-86747-47-7.
ZAJAC, Tomáš (ed.). Vojenské a nevojenské hrozby súčasnej Európskej únie: Recenzovaný
zborník konferenčných príspevkov. Bratislava: Central European Education Institute s.r.o.,
Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., 2017. ISBN 978-8086747-45-3.
ZAJAC, Tomáš (ed.). Public relations a súčasná spoločnosť: Recenzovaný zborník
konferenčných príspevkov. Bratislava: Central European Education Institute s.r.o., Praha:
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., 2017. ISBN 978-80-86747-460.
ZAJAC, Tomáš. Kultúrna identita a multikulturalizmus. In: Medias res: Odborný časopis pro
aktuální otázky společenských věd. 1-2/2017. Praha: Medias res, 2017, s. 12-17. ISSN 24646334.
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Konference 2017:
1.MĚNÍCÍ SE ÚLOHA DIPLOMACIE V SOUČASNÉM SVĚTĚ - Čtvrt století české
ekonomické diplomacie. Konference se konala 6. dubna 2017 v prostorách Černínského
paláce MZV pod záštitou ministra zahraničí ČR pana Lubomíra Zaorálka.
2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - Public relations a súčasná spoločnosť
Konaná 5. května 2017 pod záštitou doc. Mgr. Petra Žantovského, PhD. Zorganizováno
Central European Education Institute, s.r.o. v spolupráci VŠMVV Praha- Vzdelávací
a konzultačný inštitút v Bratislave.
3. SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ KE DNI EVROPY 2017 – Nové přístupy
k integraci: vícerychlostní Evropa
10. května 2017 se v rámci evropských dnů na půdě Evropského domu pod záštitou
místopředsedy Evropského parlamentu JUDr. P. Teličky konalo již 23. slavnostní
shromáždění organizované VŠMVVP.
4. KULATÝ STŮL DEN EVROPY – Nové přístupy k integraci: vícerychlostní Evropa
11. května 2017 se na půdě VŠMVVP konal kulatý stůl věnovaný Evropské unii.
5. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - Viera versus politika: Geopolitika
Svätej stolice Vatikán
Konference pod záštitou Arcibiskupa pražského, Kardinála Dominika Duku OP. byla
zorganizována Central European Education Institute, s.r.o. ve spolupráci VŠMVV PrahaVzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave dne 6. června 2017.
6. KONFERENCE - Budoucnost veřejné správy v ČR
Uskutečnila se 2. listopadu 2017 v prostorách VŠMVV Praha ve spolupráci se Stálou
konferencí českého práva. Konference byla pod záštitou náměstka ministra MV ČR Dr. Josefa
Postráneckého,CSc.
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7. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - Mezinárodní ekologie
Uskutečnila se 20. listopadu 2017 ve spolupráci s Českou manažerskou asociací. Konferenci
zahajoval rektor VŠMVVP.
Přednášky, besedy, diskusní večery:
8. DISKUSNÍ VEČER: 23. 2. 2017 na tému „Zmeny v zahraničnej politike novej
administratívy USA“. Hosťom diskusie bol: Marc S. Ellenbogen – podnikateľ, diplomat
a filantrop, v súčasnosti aktívny v administratíve prezidenta D. Trumpa, kandidát na
Tajomníka ministra obrany (2013). Večer moderovala PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.
9. DISKUSNÍ VEČER: 7. 3. 2017 na tému „Ruská politika na Blízkom východe, v Sýrii
a na Južnom Kavkaze“. Zahraničná politika novej administratívy USA z pohľadu
Ruska“.Hosťom diskusie bol: profesor Andranik Migranyan, PhD. – významný politológ,
profesor MGIMO University, Rusko, Večer moderovala JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD.
at PhD.
10. WORKSHOP: 5. 4. 2017 v rámci aktivity bilaterálneho fondu s názvom „Ekonomické
a politické aspekty prechodu na demokraciu na Ukrajine v rámci realizovanej
bilaterálnej spolupráce“, za účasti študentov VŠMVVP – Vzdelávacieho a konzultačného
inštitútu v Bratislave a delegácie z Bjorkness College Oslo + partnerov z Ukrajiny.
11. DISKUSNÍ VEČER: 24. 4. 2017 na tému „Sýria – konflikt z pohľadu Ruskej
federácie“. V spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku.
Hosťom diskusie bol: Vladimir Petrovič Kozin – poradca administratívy prezidenta RF,
profesor Ruskej akadémie vojenských vied. Večer moderovala: PhDr. Tatiana Tökölyová,
PhD.
12. DISKUSNÍ VEČER: 18. 5. 2017 na tému: „Vybrané otázky v súčasnej problematike
medzinárodných vzťahov – Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti ako nový
faktor vplyvu na procesy posilňovania kolektívnej bezpečnosti, mieru a stability
v Európe a Ázii“. V spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku.
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Hosťom diskusie bol: prof. Alexej Podberezkin – kandidát na prezidenta RF (2000), autor
koncepcie národnej bezpečnosti Ruska, riaditeľ Centra pre vojensko-politické štúdie
Moskovského štátneho inštitútu pre medzinárodné vzťahy (MGIMO) Večer moderoval:
Mgr. Jozef Hrabina.
13. VEŘEJNÁ DISKUSE: 26.10.2017 na téma „Čo znamená dnes Revolúcia 1917
v Rusku. Dva pohľady po 100 rokoch“. Vystupujúci: prof. Krejčí a JUDr. Čarnogurský.
Miesto konania Inštitút ASA v Bratislave.
14. BESEDA – 30. října 2017 – Andrej Babiš - předseda hnutí ANO a vítěz podzimních
parlamentních voleb.
15. BESEDA – 11. prosince 2017 – Ivan Bartoš – předseda strany Pirátů
16. BESEDA – 12. prosince 2017 – Michal Horáček – kandidát na prezidenta ČR
17. BESEDA – 15. prosince 2017 – Pavel Bělobrádek – předseda KDU-ČSL, místopředseda
Sobotkovy vlády pro vědu a výzkum
Různé:
1. ZPRACOVANÉ STUDIE - Ing. Květoslava Kořínková, CSc. a doc. Ing. Antonín Peltrám
CSc.
V rámci spolupráce obou autorů s Konfederací zaměstnaneckých a podnikatelských svazů –
člena tripartity vlády ČR (KZPS) Ing. Kořínková a doc.Peltrám zpracovali 2 studie:
a) pro ministerstvo průmyslu a obchodu ČR studii „ Sociální dialog v oblasti strategie
rozvoje průmyslu“
b) prostřednictvím KZPS pro Asociaci soukromých odborů (ASO) studii „Další vývoj
malých a středních podniků“
K oběma studiím bude v roce 2018 zorganizován workshop i ve spolupráci s VŠMVVP.
Obě studie jsou publikovány na www stránkách KZPS a ASO.
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2. KATEDRA JAZYKŮ VŠMVVP
Mgr. Kateřina Baušteinová
Semináře a webináře pořádané Britskou radou a dalšími společnostmi (Bohemian Ventures,
Cambridge and Oxford University Press, JŠ Akcent, ILC)
Překlady sociálně a kulturně antropologických statí (autor: doc. V. Soukup)
B. Půtová(Ed.): Identity, Tradition, and Revitalization of American Indian Cultures,
Karolinum Press, 2017
- překlad Historical Changes of the Raven: An Anthropological Reflection on the Trickster
(V.Soukup), str.192-201 – překlad
Mgr. Luďa Fialová
Semináře a webináře pořádané Britskou radou a dalšími společnostmi (Bohemian Ventures,
Cambridge and Oxford University Press, JŠ Akcent, ILC)
Překlady a tlumočení (právní AJ – soudně ověřované dokumenty; oblast zemědělské
techniky).
Weintraub, Joseph M.A.
Spolupráce s nadací Lobkowicz Foundation
Instruktor/linguista (dialekty) – angličtina a němčina; příprava herců pro zahraniční filmy.
Mgr. Pavlišová Miriam (ruský jazyk)


Překlady s různým zaměřením, nejčastěji právním a ekonomickým.



Simultánní tlumočení pro Českou televizi, vysílání zpravodajství ČT 24, projevy a tiskové
konference prezidenta Ruské federace Vladimira Putina.



Překlad části dokumentárního filmu o Kazachstánu ke světové výstavě EXPO 2017
a dokumentárního filmu Nový svět na Donbase



Simultánní tlumočení různých mezinárodních konferencí, například:


Mezinárodní vědecká konference Evropská unie a Rusko II, 08.11.2017



Evropská konference LIFE PHARM, 21.10.2017



Mezinárodní finančně-ekonomické fórum zemí SNS a Evropy 23.-24.06.2017



Mezinárodní vědecká konference Evropská unie a Rusko, 24.01.2017
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Mgr. Ing. Rudolfová Irena (španělský jazyk)
Semináře Národního Institutu pro další vzdělávání (NIDV) – člen validační komise pro
hodnocení státních maturit ze španělského jazyka (Cermat)
PhDr. Mrázová Alena (francouzský, portugalský, polský jazyk)
autorka českých titulků k filmu „Tom Jobim“ - unikátní portrét geniálního zakladatele bossa
novy, který natočila jeho žena Ana.
Brazilský dokument bude ve vysílání ve čtvrtek 23. 11. 2017 na ČT art
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10681910122-tom- jobim/21438775089
Video-dokumentace o autorských knihách i překladech a odkaz na databázi knih:
Z Literární revue 333 na ČT ART - o „Brazílii ve mně“, video od minuty 41:40
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096008034tristatricettri/216562254200005/
TV Studio B o knize pro děti „Opowieści Magdusi – Příběhy malé Magdy“
https://www.youtube.com/watch?v=N34hADn5s4U&amp;t=18s
TV Studio B o knize „Vzkaz po Elfi Nitche“ (dvojjazyčná kniha)
https://www.youtube.com/watch?v=gOG0b9Cu4Yo
TV Studio B o knize „Mimi Rubin z Nového Bohumína…
https://www.youtube.com/watch?v=W8L1H80y6N4
https://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/alena- mrazova-68739?odb=rn
3. STUDENTSKÁ SOUTĚŽ – EXCELENTNÍ DIPLOMAT – určena studentům třetího
ročníku bakalářského studia. Soutěž proběhla 30. 5. 2017 za účasti zástupců MZV, MV
a MPO ČR.
4. GAUDEAMUS PRAHA – škola se zúčastnila ve čtvrtém lednovém týdnu 2017 veletrhu
vysokých škol jako vystavovatel.
5. REPREZENTAČNÍ PLES Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě VŠMVVP
se konal 4. 2. 2017.
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6. EXKURZE: 6. 3.-8. 3. 2017 - Občianske združenie „Slovensko-európske centrum pre
rozvoj a spoluprácu v spolupráci s partnerskou neziskovou organizáciou v Bruseli,
Babrubylon“ organizovalo v rámci svojej iniciatívy venovanej personálnej politike SR voči
európskym inštitúciám, dvojdňovú návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli, určenú pre
študentov a pedagógov stredných a vysokých škôl. Za Vzdelávací a konzultačný inštitút
v Bratislave sa zúčastnili 3 študenti a jeden pedagóg (Vincze, Žiga, Závodská, Tokolyová)
7. SEZNAMOVÁK VŠMVVP – Každoroční seznamovací kurz nových studentů VŠMVVP
proběhl ve dnech 30.9.-2.10. 2017.
b) národní a mezinárodní ocenění vysoké školy
Národní cena kvality ČR – Certifikát Perspektivní organizace
Studentský hokejový klub Diplomats (evropská univerzitná líga) 2 místo.
c) mezinárodní hodnocení vysoké školy nebo její součásti, včetně zahraničních
akreditací
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11. TŘETÍ ROLE VYSOKÉ ŠKOLY
a) Působení v oblasti přenosu poznatků do praxe
V roce 2017 jsme učinili několik zásadních kroků směřující k uplatnění principu relevance a
oblasti přenosu poznatků do praxe. Za důležitý krok považujeme zejména skutečnost, že se
nám podařilo rozšířit prostor k otevřenému kontaktu s absolventy a institucemi, které fungují
v oblasti mezinárodních a veřejných vztahů a umožňují nám implementovat prostřednictvím
konferencí teoretické poznatky do praxe.
b) Spolupráce s regionálními samosprávami a významnými institucemi v regionu
VŠMVVP dlouhodobě a cílevědomě spolupracuje s následujícími institucemi a považuje za
důležité rozvíjet následující aktivity:
1) Spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a uzavření Memoranda mezi MZV
a VŠMVV Praha.
2) Spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a uzavření Memoranda mezi
MPO a VŠMVV Praha.
3) Obnovení memoranda s Diplomatickou Akademií MZV ČR.
4) Spolupráci s Domem zahraniční spolupráce.
5) Spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a VŠMVV Praha.
6) Spolupráci s Ministerstvem kultury ČR v oblasti projektů NAKI.
7) Spolupráci s Českým olympijským výborem ČR.
8) Spolupráci se Stálou konferencí českého práva.
9) Spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.
c) Nadregionální působení a význam
Nadregionální význam VŠMVVP je dán již skutečností, že se jedná o jedinou českou vysokou
školu, která v oblasti mezinárodních a veřejných vztahů zajišťuje výuku a výzkum na
Slovensku. V roce 2017 byla programově rozvíjena spolupráce s dalšími zahraničními
vzdělávacími a výzkumnými institucemi, jež jsou zaměřeny na problematiku mezinárodních
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vztahů. Zásadní důraz na internacionalizaci kladl zejména nový management školy, který
vytýčil jako důležitý cíl zahraničních aktivit spolupráci s vědci a pedagogy z Velké Británie
(zejména Cambridge University). Úspěšně proběhla jednání o výměně hostujících učitelů
a vědecké spolupráci. Internacionalizace byla posílená také prostřednictvím vzdělávacích
a vědeckých projektů, které umožní realizovat rámcové smlouvy (memoranda), uzavřené
s Ministerstvem zahraničí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Diplomatickou
Akademií MZV ČR. Nový prostor pro nadnárodní působení a posílení významu VŠMVVP
také umožní nově uzavřená Dohoda o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banské
Bystrici. K reprezentativním akcím, které přispěly v roce 2017 k internacionalizaci, byly
konference a kulaté stoly realizované ve spolupráci s Evropským domem. K nadregionálnímu
působení školy přispěla také jednání rektora VŠMVVP s velvyslanci ČR a SR, jejichž cílem
bylo získat pro rok 2018 jejich záštitu nad připravovanou mezinárodní vědeckou studentskou
soutěží „Excelentní diplomat“. V neposlední řadě se VŠMVVP ve stále větší míře aktivně
zapojovala do činnosti mezinárodních organizací, jichž je Česká republika členem, zejména
v rámci Boloňského procesu. Za další aktivity směřující k posílení nadregionálního působení
a internacionalizace VŠMVVP v roce 2017 lze označit: 1. Rozšíření portfolia partnerských
vysokých škol v rámci mobilit studentů a zaměstnanců; 2. Podání zahraničních vědeckých
projektů v rámci spolupráce s partnerskými vysokými školami a vědeckými institucemi;
3. Zapojení VŠMVVP do mezinárodních univerzitních organizací; 4. Participaci pedagogů
školy na nadregionálních mezinárodních vědeckých a publikačních projektech.
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ZÁVĚR
Výsledky činnosti Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., které
jsou prezentovány na předcházejících stránkách výroční zprávy za rok 2017, nás opravňují
konstatovat, že naše škola úspěšně plnila úkoly vytýčené v plánech Dlouhodobého záměru
VŠMVVP na léta 2015 - 2020.
V oblasti vzdělávací a pedagogické činnosti byl v roce 2017 kladen důraz na přípravu
nových studijních programů a jejich personální zabezpečení v souladu s metodikou
Národního akreditačního úřadu ČR. 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. Pozornost byla věnována také rozšíření spektra nabídek rozšiřujících mobilitu
studentů. Ve druhé polovině roku 2017 intenzivně probíhaly práce na akreditaci.
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání bylo v roce 2017 předmětem pravidelného
personálního auditu a průběžných hodnocení probíhajících na úrovni vedení kateder a Kolegia
rektora. V souladu s výsledky auditu byly provedeny personální změny ve vedení školy
i v pedagogickém sboru. Byly dokončeny práce na unifikaci standardů a pravidel zajištění
kvality, které byly implementovány v podobě závazných vnitřních směrnic.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti VŠMVVP v roce 2017 pokračovaly aktivity
spjaté se získanými granty. Byla revitalizována činnost vnitřní grantové komise
a prostřednictvím vnitřních grantů a s nimi spjatých finančních prostředků podporována
nakladatelská činnost VŠMVVP. V průběhu roku škola realizovala několik významných
vědeckých konferencí věnovaných aktuálním problémům v oblasti mezinárodních a veřejných
vztahů. Zvláštní pozornost byla také věnována podpoře a rozvíjení publikační činnosti
a založení nového vědeckého časopisu. V roce 2017 pedagogové působící na VŠMVVP
(Praha i Bratislava) vytvořili a publikovali značné množství vědeckých prací – monografie,
odborné články ve vědeckých časopisech, studie v zahraničních časopisech a kapitoly
v odborných publikacích.
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V oblasti propagace a marketingu pokračovaly práce na inovaci webových stránek
školy v jednotném grafickém stylu. Ten byl použit také při tvorbě nových propagačních
materiálů, které byly využity při prezentaci VŠMVVP na významných akcích, jako je např.
veletrh Gaudeamus.
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 byla
realizována setkání s předními osobnostmi společenského, politického a kulturního života.
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
rektora generálního ředitele zpracovali:
Mgr. Andrea Manová, Ph.D.
Naďa Sýkorová
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

V Praze, květen 2018
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