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1 Úvod 
 
úplný název     Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.  
 
používaná zkratka názvu školy MUP 
 
sídlo společnosti      Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3 
 
telefon     274 815 044, 274 821 235 
 
fax     274 817 190 
 
e-mail     info@mup.cz 
 
http     www.mup.cz 
 
datum a č.j. udělení  
státního souhlasu 
k působení jako SVŠ   23. května 2001, čj. 17 995/2001 – 30 
 
nejvyšší představitel školy  prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.; rektor 
 
Výroční zprávu o činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.,  za rok 2014 zpracovanou 
na základě § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, projednala 
Správní rada MUP dne 26. května 2015. 

Výroční zprávu o hospodaření Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za r. 2014 schválila 
Správní rada dne 26. května 2015 a tato zpráva byla zaslána na Ministerstvo školství dne 
8. června 2015. 

Předkládá: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor 
 
Zpracoval: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost 
 
 
 
 
 
V Praze dne 8. června 2015  prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., 

  rektor 
 
        
 
 
          JUDr. Marek Beneš 

          ředitel o.p.s. 
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2 Základní údaje o vysoké škole 
 
a) Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP), sídlo - Praha 3, Prokopova 100/16 

o Další budovy v Praze 
 Praha 10, Dubečská 900/10  
 Praha 9, Učňovská 1/100 

o Univerzitní střediska 
 Plzeň, Koterovská 85 
 Liberec, Šamánkova 8 
 Hradec Králové, Štefánikova 566 

 
b) Organizační schéma vysoké školy - viz příloha 1 

 
c) Složení vědecké rady, správní rady, akademického grémia a dalších orgánů dle 

vnitřních předpisů vysoké školy 
 

Vědecká rada – složení  
JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.  
Mitchell Aaron Belfer, Ph.D.  
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.  
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.  
PhDr. Jan Bureš, Ph.D.  
doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.  
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  
doc. PhDr. Peter Čajka, Ph.D.  
prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.  
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.  
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.  
prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.  
doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.  
prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.  
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  
PhDr. Petr Just, Ph.D.  
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab.  
prof. PhDr. Michal Klíma, CSc.  
doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.  
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl  
doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.  
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.  
PhDr. Martin Lachout, Ph.D.  
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.  
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA  
prof. JUDr. Jiří Srstka 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  
doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. 
PhDr. Petr Vyhnánek 
 



 5 

Správní rada 
předsedkyně: JUDr. Zdenka Čížková 
místopředseda: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.  
členky a členové: 
Mgr. Tomáš Kladívko 
Mgr. Jaroslava Kněnická  
Mgr. Ivana Koutská  
Mgr. Václav Krása  
 
Dozorčí rada 
předseda: JUDr. Pavel Novák  
členky: 
Mgr. Marie Knížová  
Ing. Karolina Neuvirtová (od 1. 7. 2014) 

Helena Janderková (do 30. 6. 2014)  
 

Zakladatelka:                 Mgr. Anna Benešová  

Ředitel obecně prospěšné společnosti:             JUDr. Marek Beneš  

Úseková ředitelka pro lidské zdroje a strategický rozvoj:        Mgr. Anna Benešová  

Kvestor a úsekový ředitel pro ekonomiku a provoz:           Ing. Jan Rett 

 

Rektor MUP: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 

Prorektor pro vědu a výzkum: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 

Prorektor pro pedagogickou činnost: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 

Prorektor pro akademický rozvoj: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 
Prorektor pro studijní záležitosti, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy:  
                                                                                                                          PhDr. Petr Vyhnánek  
  

  

Vedení kateder MUP: 

Vedoucí katedry anglofonních studií:      prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. 

Vedoucí katedry asijských studií:       Alica Kizeková, Ph.D. 

Vedoucí katedry cizích jazyků:       Mgr. Romana Vančáková 

Vedoucí katedry International Relations  

and European Studies:        Mitchell A. Belfer, Ph.D. 

Vedoucí katedry mezinárodního obchodu:  prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. 

Vedoucí katedry mediálních studií:       prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  
Vedoucí katedry mezinárodních vztahů  

a evropských studií:       doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 

Vedoucí katedry politologie a humanitních studií:  PhDr. Petr Just, Ph.D. 

Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy:  prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.  

Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví:   prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 
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Akademické grémium:  

 prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor 

 prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor 

 doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

 PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor 

 PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor 

 Mgr. Anna Benešová, zakladatelka 

 Klára Janischová, studentka 

 Richard Matej, student 

 Martin Novák, student 

 Bc. Pavel Pešek, student 

 Michal Persy, student 

 Josef Šlaich, student 

 Ing. Lýdie Tallová, MBA, studentka 

 

Disciplinární komise: 

Členové: 

 Mgr. Jakub Charvát, Ph.D., předseda (do 16. 12. 2014) 

 PhDr. Petr Just, Ph.D., předseda (od 17. 12. 2014) 

 PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. 

 Bc. Martin Hemza (do 10. 9. 2014) 

 Mgr. Kateřina Krulišová (do 30. 9. 2014) 

 Bc. Olga Brunnerová (od 1. 10. 2014) 

 Ing. Eva Tilšerová (od 6. 10. 2014) 
 

Náhradníci: 

 PhDr. Petr Just, Ph.D. (do 16. 12. 2014) 

 Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. (od 17. 12. 2014) 

 PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 

 Bc. Olga Brunnerová (do 30. 9. 2014) 

 Bc. Václav Janoušek (od 6. 10. 2014) 

 Bc. Jiří Chvojka (od 15. 4. 2015) 
 
 
d) Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol  
Rektor MUP je členem České konference rektorů.  
Metropolitní univerzita Praha je členem Rady vysokých škol. 
Zastoupení Metropolitní univerzity Praha v Kontrolní radě Grantové agentury České 
republiky, do níž byl v roce 2013 zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České 
republiky prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.  
 
 
e) Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle 

Dlouhodobým cílem Metropolitní univerzity Praha je zkvalitňování pedagogické a 
vědecko-výzkumné činnosti a rozvoj kvality všech ostatních poskytovaných činností, díky 
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nimž se MUP stává plně konkurenceschopným univerzitním pracovištěm s vlastním 
výzkumným zázemím, které je atraktivní nejen pro uchazeče z ČR a zahraničí, ale i pro 
odbornou veřejnost. 

Jako soukromá instituce terciárního vzdělávání se MUP snaží pružně reagovat na 
požadavky společnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání a snaží se zaplňovat volná 
místa, kde je poptávka po vzdělání vyšší než nabídka ostatních, zejména veřejných 
institucí. 

Dlouhodobým cílem je vytvářet MUP jako kvalitní univerzitu zaměřenou na oblast 
společenských věd s výrazným akcentem na oblast mezinárodních teritoriálních studií, 
politologie, humanitních a mediálních studií, mezinárodního obchodu a právních 
specializací. V těchto oblastech má MUP ambice rozšiřovat své vědeckovýzkumné aktivity, 
personální stabilitu a následně rozvíjet kompletní třístupňový model vzdělávání. 

Významnou dlouhodobou prioritou MUP je mezinárodní rozměr ve vzdělávání, kterého 
univerzita dosahuje realizací anglicky vyučovaných oborů, otevřeností studentům ze 
zahraničí, přípravou dalších anglicky vyučovaných oborů a velmi širokou mezinárodní 
spoluprací na poli výměny studentů, akademických pracovníků, spolupráce na 
mezinárodních vědeckovýzkumných projektech nebo realizací společných studijních 
programů.  

V oblasti zpřístupňování studia znevýhodněným skupinám studentů je dlouhodobým 
cílem rozvoj sociálního programu „Škola bez bariér“, který je příspěvkem MUP jako 
obecně prospěšné společnosti uchazečům a studentům s pohybovým postižením v jejich 
zájmu o získání vysokoškolského vzdělání. 

Cílem Metropolitní univerzity Praha je tedy vytvářet soukromou univerzitu, jakožto 
kvalitní a seriózní vzdělávací instituci bořící v české společnosti zakořeněný mýtus, který 
uvádí, že soukromé školství musí být méně kvalitní oproti veřejnému, a který staví 
soukromé školství pouze do role vzdělávacího centra. Na poli vzdělávacím je cílem 
absolvent, který je připraven pro praxi, je schopen kritického myšlení a který má 
předpoklady pro další odborný rozvoj. 

 
 
f) Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2014 v oblasti vnitřních 

předpisů  
 
Dne 10. 2. 2014 nabyly účinnosti novely Statutu Metropolitní univerzity Praha a Studijního 
a zkušebního řádu. Ostatní vnitřní předpisy se v roce 2014 neměnily.   
 
 
g) Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., není povinným subjektem dle § 18 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
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3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost  
 

a) Akreditované studijní programy 

Celkový přehled akreditovaných studijních programů je uveden v tabulce 3.1. 

 

b) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce (tabulka 3.2)  

MUP uskutečňuje v anglickém jazyce studijní program International Territorial Studies se 
dvěma studijními obory – International Relations and European Studies (bakalářský, 
magisterský, doktorský) a Anglophone Studies (bakalářský, magisterský). V roce 2013 byla 
zahájena výuka v dalším anglicky vyučovaném studijním programu International Economic 
Relations se studijním oborem International Business. V roce 2014 byla akreditována 
výuka magisterského oboru Asian Studies and International Relations, která bude 
zahájena v akademickém roce 2015/2016.  

 

c) Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 3.3) 

MUP má společný Double Degree program s Nottingham Trent University ve Velké 
Británii v rámci bakalářského studijního oboru International Relations and European 
Studies. 

Studenti magisterských oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia, International 
Relations and European Studies a Regionální studia a mezinárodní obchod se mohou 
zúčastnit Double Degree programu na německé SRH Hochschule Berlin.  

Další program Double Degree je realizován s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici. 
Studium je realizováno v oboru International Relations and European Studies, na domácí 
univerzitě absolvuje student první a třetí ročník studia, na partnerské univerzitě druhý 
ročník. Každá strana realizuje vlastní výběrové řízení na jaře akademického roku, který 
předchází akademickému roku studia, nominovaní studenti musí být následně potvrzeni 
partnerskou univerzitou. Nově je program Double Degree s Univerzitou Mateja Bela v 
Banské Bystrici realizován také v magisterském oboru Politologie. Výsledkem studia je 
Transcript of Records, který potvrzuje studentem splněné studijní povinnosti. 

Od roku 2013 Metropolitní univerzita Praha realizuje program Double Degree s italskou 
univerzitou Università degli Studi di Trento, a to v magisterských oborech Mezinárodní 
vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies.  

 

d) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se 
sídlem v ČR (název studijního programu (vč. skupiny KKOV) a označení spolupracující 
instituce). (tabulka 3.4) 

MUP neuskutečňuje žádný studijní program společně s jinou vysokou školou v ČR.  
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e) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou 
(název studijního programu (vč. skupiny KKOV) a označení spolupracující instituce). 
(tabulka 3.5) 

MUP neuskutečňuje žádný studijní program společně s vyšší odbornou školou.  

 

f) Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje 
mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) (tabulka 3.6) 

MUP pokračuje s realizací studijních oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia 
(bakalářský, magisterský), Veřejná správa (bakalářský) a Evropská studia a veřejná správa 
(magisterský) ve třech univerzitních střediscích – Plzni, Liberci a Hradci Králové. 

 

g) Vysoká škola uvede, jaký je celkový počet akreditovaných studijních programů 
popsaných metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem 
terciárního vzdělávání 

MUP realizuje akreditované programy v následujících 4 oblastech vzdělávání: 

o Ekonomické obory 

o Politické vědy 

o Právo 

o Mediální studia 

 

h) Vysoká škola stručně charakterizuje svůj kreditní systém studia. Uvede, zda uplatňuje 
pravidla ECTS. Uvede dále, zda je držitelem Diploma Supplement Label anebo ECTS 
Label 

Kredity jsou na MUP přiděleny všem studijním předmětům akreditovaných studijních 
oborů. Jejich přidělení předmětům je koncipováno tak, že vyjadřuje množství vynaložené 
práce (studijní zátěž měřenou v čase, vyjádřenou v hodinách prostřednictvím vykonaných 
činností). Systém kreditů tak vychází ze studijní zátěže průměrného studenta nutné 
k dosažení cílů daného studijního programu či předmětu, tzn. výstupů z učení a kom-
petencí získaných jejich absolvováním. Jeden kredit odpovídá 25–30 hodinám studia. 
Celkový počet hodin na bakalářský studijní obor je tedy 25–30 x 180 = 4500–5400 hodin, 
na magisterský obor maximálně 25–30 x 120 = 3000–3600 hodin. Součet kreditové zátěže 
studijních předmětů zařazených do studijních plánů je roven 60 kreditům v jednom 
akademickém roce. MUP není držitelem ECTS ani DS Label. 
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4 Studenti 

 
a) Studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách 

KKOV podle typu studia a formy studia) – celkový přehled za vysokou školu 
(tabulka 4.1) 

Na konci roku 2014 studovalo na MUP celkem 5481 studentů.  

 
b) Studenti – samoplátci (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia 

a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný 
studijní program nebo jeho část (tabulka 4.2) 

Přehled je uveden v tabulce č. 4.2. 

 
c) Studenti ve věku nad 30 let (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu 

studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících 
akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 4.3) 

V případě studentů ve věku nad 30 let se převážně jedná o studenty kombinované formy 
studia. Přehled je uveden v tabulce č. 4.3. V roce 2014 činil počet těchto studentů 1565, 
což představuje 28 % ze všech studentů; proti roku 2013 poklesl počet těchto studentů 
přibližně o dvě stovky. I v roce 2014 mírně rostl počet studentů nad 30 let věku 
studujících v prezenční formě studia.  

 
d) Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých 

skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) (tabulka 4.4) 

Počet neúspěšných studentů v roce 2014 se jen nepatrně snížil oproti stavu z roku 2013; 
i tak však zůstává celkově velmi nízký. Hlavními důvody nedokončeného studia zůstávají 
především nesplnění předepsaných studijních povinností v daných oborech, a dále pak 
zdravotní problémy, pracovní povinnosti, či přechod na jinou, často veřejnou VŠ.  

 
e) Vysoká škola dále stručně uvede, jaká opatření uplatňuje pro snížení studijní 

neúspěšnosti 

MUP neustále zkvalitňuje metodologickou stránku výuky, poskytuje studentům řadu 
studijních pomůcek (studijní opory, bohatá Odborná knihovna Jiřího Hájka, přístup k on-
line databázím JSTOR, EBSCO). V roce 2014 MUP vydala formou script řadu studijních 
materiálů. Knihovna Jiřího Hájka při MUP také zprovoznila portál 
http://www.point.mup.cz/, na němž mohou studenti získat řadu cenných informací jak ke 
studiu, tak především k psaní kvalifikačních prací.  
 
 
 
 
 
 



 11 

5 Absolventi 
 
a) Absolventi akreditovaných studijních programů (počty v jednotlivých skupinách 

KKOV podle typu studia a formy studia) – celkový přehled za vysokou školu 
(tabulka 5.1) 

 
Přehled absolventů je uveden v tabulce č. 5.1. V roce 2014 úspěšně zakončilo své studium 
1495 absolventů, což představuje pokles o 76 absolventů v roce 2013.  
 
 
b) Vysoká škola dále stručně uvede, jaký způsobem spolupracuje a udržuje kontakt se 

svými absolventy 
 
MUP udržuje kontakt a komunikaci s absolventy prostřednictvím Klubu absolventů; 
každoročně také pořádá setkání s absolventy MUP, zve absolventy školy na konference, 
semináře a workshopy pořádané MUP. Každoroční příležitostí pro setkání s absolventy 
jsou také společenské či sportovní akce pořádané MUP. 
 
 
c) Vysoká škola uvede, jakým způsobem zjišťuje zaměstnanost a zaměstnatelnost 

svých absolventů a jaká opatření uplatňuje pro její zvýšení, zda provádí vlastní 
průzkumy uplatnitelnosti svých absolventů a zjištěná fakta reflektuje např. v ob-
sahu studijních programů 

 
MUP vede evidence pracovních pozic, v nichž se absolventi MUP uplatnili. Tuto evidenci 
každoročně aktualizuje formou e-mailového dotazníkového šetření, zasílaného absol-
ventům MUP. 
 
 
d) Vysoká škola dále uvede, jakým způsobem spolupracuje s budoucími zaměstna-

vateli, zda pořádá trhy pracovních příležitostí atd. 
 
V rámci výměnných studijních stáží, financích Evropskou unií, MUP nabízí studentům také 
řadu pracovních stáží v zemích EU. MUP dále zprostředkovává studentům pracovní stáže 
u řady absolventů, které tyto stáže škole nabízejí. Spolupracuje s celou řadou institucí 
veřejné správy, včetně soukromého sektoru. Do výuky praktických předmětů jsou také 
pravidelně zváni zástupci zaměstnavatelů z veřejné a soukromé sféry, aby studenty 
informovali o možnostech zaměstnání a o požadavcích a nárocích, kladených na zaměst-
nance. 
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6 Zájem o studium 
 

a) Zájem o studium na vysoké škole (počet přihlášek do bakalářských, magisterských, 
navazujících magisterských a doktorských studijních programů podle fakult, 
případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho 
část a podle skupin KKOV, počet přijatých, počet zapsaných ke studiu) s uvedením 
meziroční změny v počtu podaných přihlášek a počtu přijatých (dle tabulky) 
(tabulka 6.1) 

 

V roce 2014 bylo ke studiu na MUP přijato 2345 studentů (pokles cca o 200 studentů 
oproti roku 2013), z nichž se do studia zapsalo 1871 studentů (pokles cca o 130 studentů 
oproti roku 2013).  
 
b) Vysoká škola dále stručně uvede, jaký charakter mají přijímací zkoušky, zda jsou 

zajišťovány vlastními zdroji, zda jsou připraveny externími dodavateli atd. 

Přijímací zkoušky jsou zajišťovány vlastními zdroji, v bakalářském stupni studia se jedná 
o test ze světového jazyka, který si uchazeč vybírá při podávání přihlášky (vyšší úroveň 
jazykové znalosti je vyžadována pro studium v anglických oborech). Pro magisterský 
studijní obor je požadována přijímací zkouška z vybraného světového jazyka a odborného 
testu zaměřeného dle konkrétního studijního oboru. Přijímací zkoušky se konají pouze pro 
prezenční formu studia. 

Pro doktorské studijní obory zahrnuje přijímací zkouška odbornou rozpravu nad koncepcí 
předkládané disertační práce a zkoušku z anglického jazyka. Přijímací zkoušky škola 
kompletně realizuje vlastními odbornými pracovníky. 

 

c) Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří úspěšně 
absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole. Vysoká škola uvede (podle 
fakult a případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní obor), počet 
zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských 
studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole 
(tabulka 6.2) 

Do navazujícího magisterského studia bylo zapsáno 55 % studentů, kteří absolvovali 
bakalářské studium na jiné vysoké škole, což představuje mírný nárůst o 3 % oproti roku 
2013. Tento fakt ukazuje, že prestiž MUP stoupá také u studentů veřejných vysokých škol.  

Do doktorského studia bylo zapsáno 26 % studentů, kteří absolvovali magisterské studium 
na jiné vysoké škole. Většina nově přijatých studentů doktorského studia jsou tedy 
studenti připravení v kvalitním magisterském studiu na MUP. 
 
d) Vysoká škola dále uvede, zda v případě informování uchazečů o studium spolu-

pracuje se středními školami 
 
Metropolitní univerzita Praha v roce 2014 výrazně zkvalitnila a zintenzivnila spolupráci 
s pražskými středními a vyššími odbornými školami. Obdobná spolupráce probíhá také na 
školách v krajích, kde jsou univerzitní střediska MUP (v Plzni, Hradci Králové i Liberci). 
Celkově se rozšířila spolupráce se středními školami a VOŠ ve všech krajích ČR a poprvé 
i se středními školami na Slovensku.  
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7 Akademičtí pracovníci 
 
a) Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků ve struktuře dle vnitřního 

kvalifikačního řádu vysoké školy (tabulka 7.1) 

Na MUP působí celkem 116,4 přepočtených akademických pracovníků. V roce 2014 byly 
výrazně posíleny počty akademických pracovníků na katedrách anglofonních studií 
a mediálních studií. Škola se snaží nadále posilovat počty akademických pracovníků 
v hlavním pracovním poměru, a to zejména v nově re/akreditovaných oborech a daných 
katedrách. 
 

b) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen 
(tabulka 7.2) 

Na MUP přednášelo v roce 2014 celkem 328 akademických pracovníků. Z tohoto počtu 
celkem 45 pracovníků do 29 let věku, mezi 30–39 lety věku celkem 137 pracovníků, mezi 
40–49 lety věku celkem 71 pracovníků, mezi 50–59 lety věku celkem 41 pracovníků, mezi 
60–69 lety věku celkem 23 pracovníků a ve věku nad 70 let celkem 11 pracovníků. 
Průměrný věk akademických pracovníků MUP v roce 2014 představoval 45 let.  

 

c) Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší 
dosažené kvalifikace  (tabulka 7.3) 

Počet akademických pracovníků MUP na pracovní poměr zůstal v roce 2014 prakticky 
nezměněn (141 pracovníků). Z těchto 141 pracovníků je 18 profesorů, 23 docentů a 100 
odborných asistentů. 
 
d) Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím (podle fakult, případně 

jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část) 
(tabulka 7.4) 

Cizí státní občanství má celkem 18 akademických pracovníků, kteří jsou v pracovním 
poměru na MUP. 
 
e) Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy (počty 

kurzů a počty účastníků) (tabulka 7.6) 

MUP nerealizovala v roce 2014 žádný kurz pro akademické pracovníky. 
 

f) Vysoká škola dále stručně uvede, zda má zpracovaný kariérní řád pro své 
akademické pracovníky a zda přijala motivační nástroje pro odměňování 
zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích 

MUP nemá zpracovaný kariérní řád. V roce 2011 pokračovala ve zpřesňování interních 
předpisů, které upravují podmínky a motivace pro zvyšování odborné kvalifikace, 
(především formou rozhodnutí rektora) a systém odměn za úspěšné podání grantových 
projektů a dalších vědeckovýzkumných aktivit. Za rok 2014 MUP opětovně obdržela 
institucionální finanční podporu vědy a výzkumu od MŠMT. 
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8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 
 

a) Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali 
v daném roce (dle účelu stipendia) (tabulka 8.1) 

Údaje jsou uvedeny v tabulce č. 8.1. 

 

b) Vysoká škola dále stručně charakterizuje, zda a jaké realizuje vlastní stipendijní 
programy 

MUP poskytuje dle Stipendijního řádu ze stipendijního fondu, který je součástí rozpočtu 
MUP, stipendia pro studenty prezenční formy doktorského studia, jednak ve formě 
pravidelné měsíční finanční úhrady (po celou standardní dobu studia) a dále pak ve formě 
prominutí školného pro celou dobu studia. 

Dále MUP poskytuje stipendia studentům s pohybovým postižením ve formě prominutí 
školného v bakalářských a magisterských studijních programech. 

V rámci meziuniverzitní spolupráce na základě uzavřených dohod o spolupráci s univer-
zitami mimo program Erasmus poskytuje MUP stipendia ve výši školného zahraničním 
přijíždějícím studentům. 

 

c) Vysoká škola dále stručně uvede, jaká je úroveň poradenských služeb 
poskytovaných na vysoké škole 

Na MUP je vytvořena pracovní pozice studijní poradkyně, která je pracovníkem MUP 
v hlavním pracovním poměru. V systému poradenství se MUP zaměřuje zejména na 
studenty s pohybovým postižením, a to na poradenství při výběru studijního oboru 
a následně i v průběhu celého studia (individuální řešení studijních a dalších pro studium 
důležitých záležitostí, překonávání problémů v komunikaci s pedagogy, pomoc při řešení 
sociálních otázek studentů se zdravotním postižením). 

 

d) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem je přistupováno ke studen-
tům se specifickými potřebami 

Metropolitní univerzita Praha pokračuje v úspěšné realizaci sociálního stipendijního 
programu „Škola bez bariér“ (vznik v roce 2003/2004), který je komplexně propracovaný 
a svým rozsahem mezi soukromými VŠ ojedinělý. V rámci tohoto programu MUP 
poskytuje a nabízí možnost získat vysokoškolské vzdělání studentům s pohybovým 
postižením. Pro studenty s handicapem je významná nejen možnost absolvování 
vysokoškolského studia, ale zejména jejich bezproblémová integrace, včlenění do 
studentských kolektivů, nenásilné odbourávání bariér a možnost uplatnění na trhu práce. 
Významným pilířem programu Škola bez bariér je i kariérní poradenství a příprava na 
přechod na trh práce. Univerzita studentům se zdravotním postižením (nejen MUP) 
pomáhá v rámci programu při hledání zaměstnání v projektech pracovních stáží ve 
firmách na otevřeném trhu práce, někteří absolventi MUP navíc získali trvalé zaměstnání 
přímo na MUP. 
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Od roku 2012 MUP spolupracuje s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, se kterým od března 2013 do prosince 2014 realizovala projekt 
„Pracovní trénink pro zdravotně postižené“ v rámci Operačního programu Praha – 
Adaptabilita, registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/35011. 

Projekt umožňoval studentům se zdravotním postižením získat až 5měsíční stáže na níže 
uvedených pracovištích, dále bylo během projektu realizováno 6 bloků neprofesního 
vzdělávání a bilanční diagnostika. Celkem se za dobu realizace zapojilo do projektových 
aktivit 75 osob se zdravotním postižením. 

Přehled zapojených firem a institucí a počet stážistů v roce 2014: 

Zaměstnavatel Stážistů 

Asociace poraden pro zdravotně postižené 1 

BDP RSC s.r.o. 1 

Nadace BONA 2 

Česká podnikatelská pojišťovna 1 

Egolidi 1 

Hypoteční banka 3 

Kapsch Telematic Services 3 

Komerční banka 1 

Liga Vozíčkářů 1 

Ministerstvo vnitra 3 

MUP 1 

Nadační fond Impuls 1 

NFOZP 2 

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. 1 

Novartis 1 

Pestrá společnost 1 

Provident Financial 1 

RS Centrum VFN 1 

Siemens 2 

Sportovní klub vozíčkářů Praha 1 

Univerzita Karlova - Klinika rehabilitačního lékařství 2 

VDV - nadace Olgy Havlové 2 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 8 

WMC Grey 1 

 

Dále MUP spolupracuje s Hestia, o.s., a příležitostně i s dalšími organizacemi (Nadace 
Charty 77–Konto Bariéry, Výbor dobré vůle, Nadace BONA, RYTMUS, o.s., ROSKA, o.s. 
atd.). Metropolitní univerzita Praha se pravidelně účastní konferencí na odborná témata 
související s problematikou zdravotně postižených osob, které pořádá např. NRZP, TU 
Liberec – Vysokoškolské studium bez bariér; Šance na vzdělání, o.p.s. – Talent a co dál?, 
INSPO a další. 



 16 

V rámci programu „Škola bez bariér“ na MUP studuje a studovalo 250 studentů 
s tělesným postižením. Do konce kalendářního roku 2014 absolvovalo studium na MUP 
135 studentů (z toho 1/3 Mgr., 1 student PhDr.). Za dobu trvání programu nedokončilo 
studium 45 studentů (z prospěchových, zdravotních a rodinných důvodů). Jen výjimečně 
se tito studenti pokoušeli pokračovat ve studiu na jiné vysoké škole.  

Na začátku akademického roku 2014/2015 studovalo na MUP 75 studentů s tělesným 
postižením, a to ve všech akreditovaných oborech (53 bakalářské studium, 22 
magisterské). V prosinci 2014 ze zdravotních a studijních důvodů ukončilo studium 7 
studentů. 

V univerzitních střediscích (Plzni, Hradci Králové, Liberci) v současné době studuje celkem 
14 studentů s tělesným postižením. 

Podmínky pro přijetí ke studiu a zařazení do stipendijního programu „Škola bez bariér“ 
jsou podrobně zveřejněny na webových stránkách školy (podle Rozhodnutí rektora č. 
9/2012 a Stipendijního řádu MUP). Přijímací zkoušky do akademického roku 2014/2015 se 
konaly v Praze ve čtyřech termínech.   

Ve všech třech budovách školy v Praze (Dubečská, Prokopova, Učňovská) a v budově 
univerzitního střediska v Plzni je zajištěn bezbariérový přístup a celkové bezbariérové 
vybavení (výtahy, plošiny, sociální zařízení, nábytek atd.). Studenti zařazení do programu 
získali v souladu se Stipendijním řádem MUP stipendium ve výši školného na celou dobu 
studia, které je plně financované ze stipendijního fondu MUP bez státních dotací 
z vlastních prostředků MUP), bezplatně jsou jim dále zapůjčeny učební pomůcky 
(notebooky, diktafony, softwarový program NEWTON Dictate a kompletní studijní 
literatura). Studijní plány a způsob komunikace jsou plně přizpůsobeny jejich možnostem 
(elektronická komunikace, studijní materiály na internetu, individuální konzultační hodiny 
pedagogů a další). Propracovaný systém podpory vysokoškolského studia studentů 
s tělesným postižením je vytvořen s ohledem na jejich individuální požadavky dané 
druhem a mírou postižení (zvolená forma konání zkoušek – ústní, písemná, PC). 

Pro studijní potřeby studentů MUP (i handicapovaných) je v budově Dubečská k dispozici 
studovna INFO, která je vybavena moderními počítači s připojením na internet, které 
mohou studenti využívat po celou dobu provozu školy. Dále mohou studenti využívat 
výpočetní techniku, která je umístěna v přízemí budovy a v jednotlivých patrech na 
chodbách. Další služby jsou studentům poskytovány v recepci DC, kde je přítomna 
pracovnice (informační poradenství; skenování, kopírování, tisk materiálů atd.). 

I v dalších budovách MUP včetně univerzitních středisek mají studenti volný přístup k IT 
technice i prostorové zázemí pro odpočinek mezi přednáškami.  

V současné době je v rámci programu mezinárodní mobility studentů ERASMUS+  jeden 
student s tělesným postižením na studijním pobytu v Řecku.  

 
Počty studentů s pohybovým postižením na MUP: 

 

akademický 
rok 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem 
studentů 

2014/2015 32 43 75 

 



 17 

 

Ocenění 

Program „Pomoc studentům se zdravotním postižením – Škola bez bariér“ od svého 
vzniku v akademickém roce 2003/2004 získal řadu ocenění doma i v zahraničí. Stejně tak 
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., získala řadu ocenění za realizaci tohoto programu.  

Dne 28. 5. 2014 byla MUP udělena cena (1. místo) v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel 
roku 2014 za společensky odpovědné chování firmy v oblasti zaměstnávání osob se 
znevýhodněním.  

Dne 20. 3. 2015 získala Metropolitní univerzita ocenění, které každoročně uděluje 
Národní rada osob se zdravotním postižením, cenu MOSTY 2014 v kategorii nestátních 
subjektů. 

Spolupráce 

Metropolitní univerzita Praha na základě uzavřených smluv o dlouhodobé spolupráci 
pravidelně spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a podporuje 
zejména udílení Výročních cen MOSTY, které se udělují subjektům a osobám, které se 
zasloužily o pomoc osobám se zdravotním postižením.  

MUP se každoročně podílí na organizaci různých sportovních turnajů, podporuje formou 
sponzorských darů, případně personální pomocí, řadu projektů NRZP; VDV, Konto Bariéry 
(MOSTY, Ples na kolečkách, florbal na elektrických vozících atd.). 

Sport zdravotně postižených 

Někteří studenti s handicapem dosahují vynikajících sportovních výsledků a reprezentují 
ČR na MS, ME, univerziádách (v lukostřelbě, lyžování, plavání, curlingu, florbale a jiných 
sportech).  

Na podzim 2014 se 8 handicapovaných studentů zúčastnilo vloženého závodu In-line 
v rámci 118. ročníku běžeckého závodu Běchovice–Praha.  

MUP se v červenci 2014 aktivně účastnila Opel handy cyklomaratonu 111 hodin (včetně 
studentky univerzity na handbiku) na podporu osob se zdravotním postižením.  

Sportovní aktivity na MUP 

Metropolitní univerzita Praha nabízí svým studentů (již 8 let) sportovní vyžití 
prostřednictvím Sportovního klubu MUP, o.s. (dále jen „SK MUP“). SK MUP byl založen 
28. 8. 2006 a je členem České asociace univerzitního sportu (ČAUS).  

SK MUP se ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha zaměřuje na využití volného 
času studentů, pomáhá rozvíjet jejich sportovní dovednosti a celkový vztah ke sportu. 
Účastníci sportovních aktivit mohou poznat při pohybových aktivitách další spolužáky 
napříč obory, což přispívá k navazování nových kontaktů a přátelství v rámci univerzity. 
Sportovní nabídku v poslední době hojně využívají také zahraniční studenti (studijní 
program Erasmus). Neformální kontakt s našimi studenty jim umožnuje rychlejší a 
přirozenější adaptaci v novém prostředí. SK MUP organizuje sportovní semestrální kurzy, 
vícedenní akce, pořádá sportovní turnaje a další sportovní aktivity. Zároveň také oslovuje 
a podporuje studenty reprezentující univerzitu na akademických soutěžích (Vysokoškolské 
oblastní přebory, České akademické hry atd.). SK MUP nezapomíná ani na studenty se 
sportovním handicapem. Také oni mohou využívat sportovní nabídky pro ně (podle typu 
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postižení) vhodných semestrálních kurzů. Skvělým příkladem zapojení handicapovaných 
sportovců je tradiční běžecký závod Běchovice – Praha, kterého se účastní společně 
s našimi běžci reprezentující MUP (v roce 2014 startovalo 8 handicapovaných + 11 běžců).  

K 31. 12. 2014 bylo evidováno 285 členů SK MUP (z toho 244 studentů do 26 let). 

Dne 13. 4. 2015 proběhla v budově ve Strašnicích Valná hromada SK MUP. Od zimního 
semestru 2011/12 si sportovně aktivní studenti hradí členské příspěvky. Vybraná částka 
slouží především na pokrytí provozních nákladů semestrálních kurzů (pronájmy 
sportovních ploch, platy instruktorům, sportovní vybavení). V roce 2014 si mohli studenti 
opět vybírat ze široké sportovní nabídky 14 semestrálních sportovních kurzů. Aktivně se 
zapojují také studenti z univerzitního střediska v Hradci Králové.  

Do semestrálních sportovních kurzů se v roce 2014 zapojilo 282 studentů (140 v letním 
semestru a 200 v zimním semestru – někteří (86) se zapojili do více sportovních kurzů). 
Kromě semestrálních lekcí pořádá SK MUP v průběhu celého roku vícedenní sportovní 
akce, kterých se tento rok zúčastnilo 104 studentů (lyže, vodácká akce, cykloturistika, 
vysokohorská turistika a rafty, sportovně seznamovací akce). SK MUP uspořádal pro 
studenty také sportovní turnaje v malé kopané, plážovém volejbale a futsale, kterých se 
zúčastnilo 140 studentů. Pražských běhů (Pražský maraton a 1/2 maraton, Praha – 
Běchovice), se v loňském roce se zúčastnily týmy složené ze zaměstnanců, studentů a 
studentům s handicapem (23 účastníků). 

Hlavním cílem SK MUP ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha je pokračovat v 
rozšiřování a zkvalitňování nabídky sportovního vyžití pro studenty i zaměstnance. SK 
MUP chce do těchto aktivit stále více zapojovat také studenty s handicapem. Dalším cílem 
je oslovovat a podporovat výkonnostní sportovce, kteří budou naši univerzitu 
reprezentovat v Akademických soutěžích.  

Metropolitní univerzita Praha podporuje rozvoj a činnost SK MUP. 

 

e) Dále uvede, jakým způsobem podporuje a pracuje s mimořádně nadanými studen-
ty, a zda a jak v této oblasti spolupracuje se středními školami 

 
Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě aktivně spolupracuje s pražskými středními a 
vyššími odbornými školami. Dlouhodobá spolupráce probíhá také na středních školách 
(včetně VOŠ) v krajích celé ČR a zejména tam, kde jsou univerzitní střediska MUP (v Plzni, 
Hradci Králové i Liberci). V roce 2014 došlo poprvé ke spolupráci i se slovenskými 
středními školami. V navázané spolupráci se pro velký zájem bude pokračovat i v dalším 
akademickém roce. 
Všechny katedry MUP připravily řadu akcí formou odborných přednášek, seminářů, 
workshopů, jarních škol, soutěží v učebnách i přes internet atd., na kterých se aktivně 
podíleli akademičtí pracovníci z jednotlivých kateder. Akce pro střední školy probíhaly po 
celý rok 2014 jak v na půdě MUP (Praha i univerzitních středisek), tak přímo na středních 
školách. Nabídka vzdělávacích aktivit probíhá formou webových stránek, tištěných 
materiálů, i osobní návštěvou pracovníků univerzity na školách v Praze a v jednotlivých 
krajích České republiky atd. MUP se aktivně účastní řady odborných konferencí, 
vzdělávacích veletrhů a studentských akcí jak v České republice, tak v zahraničí.  
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Na výše jmenovaných akcích v roce 2014 byla účast cca 85 středních škol a gymnázií, kde 
bylo osloveno cca 3580 studentů středních škol i VOŠ z Prahy i dalších krajů České 
republiky.  
Všechny uskutečněné akce měly velký ohlas u studentů a byly vysoce hodnoceny pro 
jejich kvalitu a výrazně přispívají k zlepšování image školy.   
Cílem spolupráce mezi MUP a středními školami je jejich hlubší seznámení s univerzitou, 
jejími obory a rozšíření nabídky pro možnost výběru vysokoškolského studia. 
 
Formy spolupráce: 

 vzdělávacích akcí se účastnili studenti převážně maturitních, příp. nižších ročníků; 

 pravidelné zasílání propagačních materiálů a dalších nabídek (přednášky atd.) 
vedoucím pracovníkům školy e-mailovou poštou, případně osobním kontaktem a 
předáním tištěných materiálů (především výchovným poradcům a vedení škol); na 
VOŠ kontakt s vedením škol a nabídkou na užší spolupráci (možnost přechodu na 
bakalářský program po splnění určitých podmínek). Na základě uzavřených smluv 
pokračuje spolupráce s 5 VOŠ z Prahy a 2 VOŠ ze Středočeského kraje; 

 účast na vzdělávacích veletrzích Gaudeamus Praha (leden 2014), Gaudeamus Brno 
(listopad 2014), Gaudeamus Nitra (říjen 2014) a Gaudeamus Košice (listopad 
2014); včetně přednášek akademických pracovníků MUP; 

 v květnu 2014 proběhl druhý ročník Jarní školy mediálních studií v Praze, kterého 
se zúčastnily 4 pražské a 1 mimopražská střední škola (cca 100 studentů). Studenti 
absolvovali 2,5denní kurzy v multimediálních studiích v budově MUP na Jarově. 
Stejné kurzy se prvně uskutečnily na univerzitním středisku v Hradci Králové a 
Plzni. Po absolvování kurzu si studenti odnesli certifikát. Projekt se setkal s velmi 
pozitivním hodnocením vedení škol a především samotných studentů;  

 v roce 2014 pokračovala obdoba úspěšné akce „Otevírání dveří na vysokou školu“ 
(rok 2013), jejímž cílem bylo nabídnout studentům středních škol (maturitních i 
nižších ročníků) řadu atraktivních přednášek, seminářů atd. z různých oborů 
vyučovaných na MUP. Každá katedra MUP představila svůj obor v rámci řady 
vzdělávacích akcí pro středoškoláky (přednášky, semináře, workshopy, jarní školy 
atd.). Obdobné akce se konaly také v rámci univerzitních středisek V Hradci 
Králové, Plzni a Liberci; 

 MUP se stala partnerem „Pražský studentského summitu 2014“, kterého se 
účastní cca 200 středoškoláků z celé ČR (simulace činnosti mezinárodních 
organizací EU); 

 katedra humanitních studií a politologie uskutečnila v září 2014 pro 30 
středoškoláků pražských škol studijní cestu za dějinami naší země do oblasti 
VITORAZSKA; 

 v roce 2014 byla navázána aktivní spolupráce se středními školami na Slovensku; 
jejich studenti se na MUP zúčastnili 3 dvoudenních vzdělávacích aktivit (účast 18 
středních škol a 120 studentů, v rámci MUP Academy – prezentace anglických 
oborů na MUP). 

Intenzivní spolupráce se SŠ zlepšila informovanost o MUP mezi středoškolskými studenty, 
rodičovskou i další veřejností. Nabízené a realizované aktivity MUP byly hodnoceny velmi 
pozitivně. 
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f) Ubytovací a stravovací služby vysoké školy (tabulka 8.2) 
 
MUP neposkytuje studentům tyto služby. 
 
 
g) Vysoká škola dále stručně charakterizuje, jakým způsobem pečuje o své zaměst-

nance (např. zda má zřízenou univerzitní školku, zda podporuje rekreace atd.) 

MUP dlouhodobě usiluje o vytváření kvalitního pracovního prostředí a velmi dbá na to, 
aby každý zaměstnanec měl kvalitní prostředí na vlastním pracovišti (vybavení nábytkem, 
výpočetní technikou, moderní prostory), a to jak ve všech budovách v sídle školy, tak i na 
univerzitních střediscích. 

V rámci uzavřené pracovní smlouvy je možné reagovat na individuální požadavky 
jednotlivých zaměstnanců týkající se pracovní doby, způsobu práce apod. 

Metropolitní univerzita Praha nemá zřízenou univerzitní školku, finančně nepodporuje 
rekreace zaměstnanců. 
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9 Infrastruktura 
 

a) Fondy knihoven (tabulka 9.1) 
 
Fondy knihoven 
MUP každý rok doplňuje vlastní odbornou knihovnu Jiřího Hájka o nové tituly, které 
reflektují aktuální skladbu studijních oborů, podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce 9.1. 

 
Hlavní činnosti odborné knihovny Jiřího Hájka v roce 2014: 
Obecné činnosti a knihovní fondy 

 Zrevidování a odpisy zastaralého fondu v centrální knihovně i pobočkových 
knihovnách MUP, rozšíření depozitů. 
 

Informační služby 

 Pokračování spolupráce se Souborným katalogem ČR Caslin – import 
záznamů o knihách a časopisech MUP s cílem zviditelnění fondu a 
snadnější kooperace s knihovnami, např. v rámci meziknihovních 
výpůjčních služeb. 

 Spolupráce na organizaci vzdělávacích akcích a sdílení dobré praxe 
s Klubem vysokoškolských knihovníků ČR a Asociací knihoven vysokých 
škol ČR. 

 Pokračování v účasti v projektu VISK 8 – nákup českých elektronických 
informačních zdrojů – databáze českých odborných článků Anopress, 
(MK). 

 Pokračování v účasti v projektech Programu Informace – základ výzkumu 
(LR), (MŠMT) a rozšíření portfolia zahraničních elektronických časopisů 
v databázích EBSCO, JSTOR. 

 Rozšíření funkcí katalogu a příprava záznamů pro nutný přechod na nový 
výměnný formát a nová katalogizační pravidla, opravy za účelem 
efektivního vyhledávání a možnosti využití sdílené katalogizace, 
harmonizace předmětových a autoritních hesel s Národní knihovnou 
v Praze. 

 Rozšíření vzdělávacích aktivit knihovny zaměřených na podporu informační 
gramotnosti a akademických dovedností studentů a větší propojenost 
s předmětovou výukou, pořádání seminářů se zaměřením na osobnostní 
rozvoj.  

 
 
b) Vysoká škola dále stručně charakterizuje úroveň svých informačních a komuni-

kačních služeb a dostupnost informační infrastruktury (připojení na internet…) 

Všechny učebny jsou vybaveny počítačem propojeným s dataprojektorem a plátnem. Ve 
větších posluchárnách je zároveň umístěno audiozařízení s bezdrátovými mikrofony.  

Dále škola disponuje 3 počítačovými učebnami s více než 60 počítači. V prostorách školy 
je k dispozici pro studenty i zaměstnance školy wi-fi síť. V nejvíce frekventovaných 
budovách (Praha Učňovská a Dubečská) jsou umístěny počítače pro studenty i na 
chodbách. Studentům škola poskytuje e-mailové schránky. 
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MUP má na svém serveru k dispozici studijní informační systém, který slouží k evidenci 
studentů a jejich studijních výsledků. Informační systém je přístupný z vnitřní počítačové 
sítě pro zaměstnance školy a přes webové rozhraní na internetu pro studenty 
a přednášející.  

Celá škola je připojena k internetu pomocí bezdrátové technologie. 
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10 Celoživotní vzdělávání 
 
Metropolitní univerzita Praha uspořádala v roce 2014 celkem 10 kurzů celoživotního 
vzdělávání, kterých se zúčastnilo celkem 96 posluchačů, což představuje více než 50% 
nárůst oproti roku 2013. Konkrétní počty jsou uvedeny v tabulkách 10.1 a 10.2. 
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11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu § 1 zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách) 

 
Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení vazeb 
mezi těmito činnostmi a činností vzdělávací /dle § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a dle vyhlášky 
MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu/: 
 
a) Vysoká škola uvede, jakým způsobem v této oblasti naplňuje také Dlouhodobý 

záměr MŠMT, a svůj vlastní (včetně jejich aktualizací na rok 2014). Podá 
charakteristiku tvůrčích činností, které uskutečňuje a jakých dimenzí tyto tvůrčí 
činnosti nabývají. Platí, že mezi tvůrčí činnosti lze kromě výzkumu a vývoje 
zahrnout též inovace a obecněji transfer poznatků do aplikační sféry, uměleckou 
tvůrčí činnost a do jisté míry též působení vysoké školy v regionu. 

 
 

MUP v roce 2014 usilovala o vypracování Dlouhodobého záměru 2015–2020 a především 
formulace Vědecko-výzkumných záměrů na rok 2015. Tomuto napomohla dotace MŠMT 
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 
2014, kterou MUP v roce 2014 poprvé obdržela, a to ve výši 5 450 000 Kč. Lze 
konstatovat, že cíle obou dokumentů se dařilo především díky zmíněné dotaci v minulém 
roce uskutečňovat. 

Vědecká činnost na MUP se rozvíjí koordinovaně s akreditovanými studijními programy 
a obory jak v centru, tak na univerzitních střediscích, což se projevuje počtem grantů 
externích poskytovatelů, včetně grantů interních (viz níže), počtem pořádaných 
vědeckých konferencí [viz odst. e)], ale i dalších akcí (semináře, workshopy, kulaté stoly, 
hostovské přednášky atd.), aktivní účastí našich vyučujících na konferencích doma 
i v zahraničí a rozvíjející se publikační činností. Vědecká činnost se rozvíjí především 
v rámci těchto výzkumných center: 

 

 Center for Middle Eastern Studies 

 Center for Security Studies 

 Centrum asijsko-pacifických studií 

 Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů 

 Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva 

 Iberoamerické centrum 

 Centrum pro studium mediální kultury 

 Ústav právní ochrany duševního vlastnictví 
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V roce 2014 MUP řešila 5 grantů GA ČR: 
 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky 
na rok 2014 
(v Kč) 

doc. Mgr. O. Bureš, Ph.D. Privatizace bezpečnosti: 
role aktérů privátního 
sektoru v reakcích 
na současné 
bezpečnostní hrozby 

P408/11/0395 649 000,- 

doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. Holandské vesničky v 
Čechách: nová forma 
mezinárodního turismu 
ve 21. století 

P404/12/1040 503 000,- 

doc. PhDr. Nikola Hynek, Ph.D. Rekonceptualizace 
teorie odstrašování: 
organizační logiky a 
propojení s 
protiraketovou obranou 

P408/12/P970 322 000,- 

JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, 
Ph.D., LL.M.,Ph.D. 

Doménová jména a 
jejich význam pro 
podnikání 

13-02203S 487 000,- 

Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 225 000,- Dekonstrukce podpisu: 
metafyzická dimenze 
legální mediační politiky 

14-14237P 295 000,- 

 
Dále byl řešen grant EK v rámci LLP – Leonardo: 
 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2014 

doc. PhDr. Barbara 
Köpplová, CSc. 

Innovatives Lehren - E-Teaching 
und Face to Face–Teaching mit 
digitalen und analogen 
Bildungsmedien in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung 

CZ/13/LLP-
LdV/PS/P/13
4067 

78 628,30 

  
Grant EK v rámci 7. rámcového programu: 
 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2014 

doc. Ing. Vladislav Flek, 
CSc. 

STYLE (Structural integrity for 
lifetime management - non-RPV 
components) 

249648 1 129 807,24 
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MUP také pokračuje v podpoře výzkumu studentů magisterských oborů v rámci Interního 
grantového systému MUP. Ten je zřízen za účelem podpory výzkumných projektů, které 
propojují vědeckou a vědecko-pedagogickou činnost a jsou cílené do oblasti studentské 
výzkumné a publikační činnosti a mezinárodní vědecké spolupráce. V rámci své činnosti 
rektor MUP každoročně vyhlašuje interní studentskou grantovou soutěž pro studenty 
magisterského studia, doktorandy, akademické pracovníky zaměstnané na MUP 
a vědecké pracovníky ÚMV. Řešiteli mohou být doktorandi v prezenční formě studia nebo 
akademičtí pracovníci MUP. V řešitelských týmech mohou být zapojeni studenti 
magisterského studia, doktorandi, akademičtí pracovníci MUP a vědečtí pracovníci ÚMV. 
Je-li řešitelem doktorand, členem týmu musí být jeho školitel. Počet studentů 
doktorského nebo magisterských studijních programů vždy musí být větší nebo roven 
počtu ostatních členů řešitelského týmu.  
 
Interní granty v rámci účelové podpory na specifický VŠ výzkum: 
 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2014 (v 
Kč) 

PhDr. Helena 
Bauerová, Ph.D. 

Politika rozšiřování EU a země 
Západního Balkánu 

MVES/2/2013 270 000,-  

Mgr. Lukáš Tichý Evropská unie jako autonomní 
aktér v energetických vztazích 

MVES/3/2013 210 000,- 

PhDr. Petr Just, Ph.D. České politické strany a deset let 
členství v EU 

POL/5/2013 170 000,- 

PhDr. Kateřina 
Březinová, Ph.D. 

Iberoamerické centrum MUP: 
rozvoj a výzkum  

IRES/11/2013 275 000,- 

Ing. Marta Hošková Optimalizace přijímání vynálezů 
do zahraničí 

KPV/14/2013 190 000,- 

Ing. Dagmar 
Pospíšilová 

Právní ochrana 
biotechnologických vynálezů 

KPV/15/2013 185 000,- 

Mgr. Hana Churáčková Rešeršní systémy průmyslově 
právních informací 

KPV/16/2013 175 000,- 

doc. PaedDr. Hana 
Horáková, Ph.D. 

Global Challenges and Local 
Reactions in Two Young 
Democracies: the Czech Republic 
and South Africa Revisited 

MVES/18/2013 270 000,- 

Gerald Power, Ph.D. Recepce Margaret Thatcherové a 
thatcherismu v českém prostředí 

AFS/1/2014 242 000,- 

Mgr. Matěj Machů Izraelský obchodněprávní systém 
s důrazem na ochranu duševního 
vlastnictví 

PV/3/2014 225 000,- 

 

Na podporu publikační činnosti akademických pracovníků MUP zřídila MUP v roce 2012 
vlastní vydavatelství, nazvané Metropolitan University Prague Press. Vydavatelství se 
zaměřuje jak na vydávání učebních textů, tak na vydávání odborných knih dle kritérií RIV. 
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Za tímto účelem zřídila MUP Vědeckou redakci Vydavatelství MUP a přijala také Statut 
a jednací řád Vědecké redakce Vydavatelství MUP. 

Metropolitní univerzita Praha vydává tři vlastní odborné časopisy: 

Central European Journal of International & Security Studies (CEJISS). Jedná se o od-
borný recenzovaný časopis, jehož cílem je vytvořit mezinárodní platformu pro výměnu 
názorů, teorií a myšlenek ze strany akademické obce i odborné veřejnosti, a to 
v následujících pěti okruzích:  

 Mezinárodní, evropská a regionální bezpečnost  
 Politické teorie v kontextu mezinárodních a evropských vztahů a bezpečnosti  
 Mezinárodní a evropská politická ekonomie  
 Mezinárodní, evropské a regionální organizace  
 Teritoriální studia v kontextu mezinárodních a evropských vztahů a bezpečnosti  

Časopis CEJISS, jehož pracovním jazykem je angličtina, vychází čtyřikrát ročně. V každém 
čísle uveřejňuje nejen odborné studie, analýzy a komentáře, ale i recenze odborných 
publikací. Časopis má také svou webovou stránku: www.cejiss.org. Je indexován 
v databázi Scopus.  

Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. Jedná se o recenzovaný časopis, 
určený především k rozšíření publikačních možností studentů oboru „Průmyslového 
vlastnictví“ ve všech jeho stupních, zejména magisterském a doktorském studijním oboru 
„Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“. V časopise publikují též 
akademičtí pracovníci Metropolitní univerzity Praha, stejně jako i studenti a odborníci 
z jiných vysokých škol, které se zabývají otázkami právní ochrany duševního vlastnictví. 

Politics in Central Europe. Jedná se o odborný recenzovaný časopis, který je zároveň 
oficiálním časopisem Central European Political Science Association. Tento časopis je 
zaměřen na problematiku výzkumu politiky, politické kultury a demokracie v zemích 
střední Evropy. Časopis vychází dvakrát ročně a jeho pracovním jazykem je angličtina. 
Články uveřejněné v časopise Politics in Central Europe jsou publikovány také elektronicky 
na stránce Social Science Open Access Repositury (www.ssoar.info). Časopis má také svou 
webovou stránku: www.politicsince.eu.  

b) Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počet v roce 2014, kolik 
bylo s mezinárodní účastí)  

V roce 2014 uspořádala MUP celkem 14 konferencí, z toho 10 s mezinárodní 
účastí. Konference se setkaly s velkým zájmem posluchačů z řad studentů. 

 
Datum Katedra Název konference Místo 

11. 4. 2014 
Katedra průmyslového 

vlastnictví 

Doménová jména a jejich význam pro 
podnikání“ – „Domain names and 

their signficance for business.“ MUP, Žižkov 

11. 4. 2014 

Katedra právních 
disciplín a veřejné 

správy Odpovědnost územní samosprávy 

Krajský úřad 
Libereckého kraje, 
Liberec 

25. 4. 2014 Katedra mezinárodních 6. výroční studentská konference MUP, Žižkov 
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vztahů a evropských 
studií 

věnovaná soudobým bezpečnostním 
tématům 

16. 5. 2014 

Katedra International 
Relations and European 

Studies 
100th Anniversary of World War One 

and Today's Middle East MUP, Žižkov 

23. 6. 2014 

Katedra právních 
disciplín a veřejné 

správy 
Mezinárodní konference 

MOODLEMOOT.CZ 

MUP, Jarov - ve 
spolupráci s ČZU,  
Veterinární a 
farmaceutickou 
univerzitou Brno, VŠB-
TU Ostrava a VUT v 
Brně 

26.-27. 9. 
2014 

Katedra politologie a 
humanitních studií 

Liberal or other Democracy? 25 Years 
after the "ANNUS MIRABILIS" in 

Central Europe MUP, Žižkov 

3. 10. 2014 
Katedra průmyslového 

vlastnictví 
Nový občanský zákoník a práva 

k duševnímu vlastnictví MUP, Žižkov 

17.-18. 10. 
2014 

Katedra anglofonních 
studií 

Read on Screen: FILM ADAPTATIONS 
OF LITERATURE IN ENGLISH MUP, Žižkov 

24. 10. 
2014 Katedra asijských studií  

Nature, Environment, Sustainable 
Development: The Case for India MUP, Žižkov 

7.-8. 11. 
2014 Katedra asijských studií  

Do Good Fences Make Good 
Neighbors? – Borders and Borderland 

in the Asia Pacific MUP, Žižkov 

13. 11. 
2014 

Katedra politologie a 
humanitních studií 

Volby do evropského parlamentu a 
jejich dopad na evropskou politiku a 

národní politické systémy MUP, US Plzeň 

20.-21. 11. 
2014 

Katedra mediálních 
studií MS- Media Education Summit 2014 Goethe institut 

21. 11. 
2014 

Katedra International 
Relations and European 

Studies 

IRES- Borders in the Americas: 
Processes of bordering and 

identification in the Americas and 
their historical, cultural, political and 

security implications MUP, Žižkov 

28. 11. 
2014 

Katedra mezinárodních 
vztahů a evropských 

studií 
Privatization of Security: PMSCs and 

Beyond. MUP, Žižkov 
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Vědecko-výzkumná činnost jednotlivých kateder Metropolitní univerzity 
Praha v roce 2014 
 

Katedra anglofonních studií 
 
Interní granty v rámci účelové podpory na specifický VŠ výzkum  

řešitel název projektu registrační číslo období 

Gerald Power, Ph.D. The Reception of 
Margaret Thatcher 
and Thatcherism in 

the Czech Milieu 

IGS/AFS/1 2014/15 

 
Vědecká konference a workshop pořádané katedrou Anglofonních studií  

 
1. mezinárodní konference: Read on Screen: Film Adaptations of Literature in 

English, 17. a 18. října 2014, MUP, Jarov   
Na konferenci se sešla dvacítka odborníků z českých i zahraničních univerzit, kteří 
diskutovali o vzájemném vztahu literatury a filmu a o možnostech využití obou 
jako cenného zdroje poznání v současné době, kdy vnímáme stále zřetelnější 
posun od čistě textových k vizuálním a multidisciplinárním formám zobrazování. 

 
2. workshop: Thatcher and the Czechs from the 1980s to the Present, 19. prosince 

2014,  MUP, Dubečská (IGS/AFS/1)  
 

Vystoupení členů katedry Anglofonních studií na konferencích 
 

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 
1) 7th International conference on Speech Prosody, Dublin, Irsko, 23. 5. 2014 

Příspěvek: Between Recognition and Resignation – The Prosodic Forms and 
Communicative Functions of the Czech Confirmation Tag " 

2) 7th International conference on Speech Prosody, Dublin, Irsko, 23. 5. 2014 
Příspěvek: P-centre position in natural two-syllable Czech words 

3) 7th International conference on Speech Prosody, Dublin, Irsko, 23. 5. 2014 
Příspěvek: Prominence Contrasts in Czech English as a Predictor of Learner’s 
Proficiency 

       4) 8th International Conference on Native and Non-native Accents of English, 
Lodž, Polsko, 11. - 13. 12. 2014 
 Příspěvek: Speech Melody Properties in English, Czech and Czech English 

 
Mgr. Klára Kolinská, MA, Ph.D. 

1) 14th American Indian Workshop: "Communication is Key" 22. - 25. 5. 2014, 
University of Leiden, Holandsko, 22. - 25. 5. 2014  
Příspěvek: “Coyote Cities:” Canadian Metropolis in the Eyes of Aboriginal 
Beholders  
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Second International Culture and the Canada-US Border conference: "Cultural 
Crossings: Production, Consumption, and Reception across the Canada-US Border" 
University of Nottingham, VB, 20.-22.6. 2014 
Příspěvek: Haliburton’s Yankee in Halifax, or, Sam Slick Rides Again: The 
Clockmaker and the Foundation of North American Literary Humour 

 
2) Myth-Making Across Boundaries: Literature and Cultural Studies Conference, Ege 

University, Izmir, Turecko, 22. - 24. 10. 2014 příspěvek: Creating Stories with 
Coyote: Thomas King's Narrative Trickery in, One Good Story, That One'" 

 
Mgr. Lenka Pánková, MA, Ph.D. 

1)  Read on Screen: Film Adaptations of Literature in English, MUP, ČR, 17. 10. 2014 
Příspěvek: Wide Sargasso Sea on Film 

 
 
Prezentace členů katedry Anglofonních studií 

 
Gerald Power, Ph.D. 
Presentation: ‘The New English in Ireland before 1534’, New Research on Tudor Ireland 
Workshop at the Moore Institute, National University of Ireland, Galway, 17. 7. 2014 

 
 

Katedra asijských studií 
 

Centrum indo-pacifických studií (CIPS) 
 

Změna názvu výzkumného centra 

Záměrem Katedry asijských studií a CIPS je posílit a rozšířit vědeckovýzkumné aktivity 
obou entit. Součástí této strategie je i změna názvu původního názvu Centrum asijsko-
pacifických studií (CAPS) na Centrum indo-pacifických studií, a to z následujících důvodů. 
Změna: 

- odráží současný trend v pojímání celého regionu a jeho rostoucí význam; 

- umožňuje zahrnout do aktivit centra všechny pracovníky katedry a zároveň nás 
přibližuje k současnému směřování výzkumu akademické obce v zahraničí; 

- propojuje dohromady výzkum všech tří hlavních subregionů v Asii, tj.: 

i. jižní Asie,  

ii. jihovýchodní Asie,  

iii. severovýchodní Asie (oproti původnímu zaměření jen na jihovýchodní a 
severovýchodní Asii); 

- zároveň zohledňuje i angažovanost USA a Austrálie v regionu, jejichž vládní instituce 
(ministerstvo zahraničí i obrany) již tento termín používají v oficiálních 
dokumentech. 

Změna názvu koresponduje s vytvořením nových webových stránek centra, jejichž cílem 
je:  
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1)  zviditelnění katedry, centra a jejích pracovníků a jejich aktivit, tj.: 

a. workshopů, 

b. konferencí, 

c. publikací, 

2) vytvoření efektivnější platformy pro navazování kontaktů s dalšími vědeckými 
pracovníky – tj. vytvoření určité sítě externích členů, spolupracovníků, 
přispěvatelů,  

3) součástí plánované aktivity je i vytvoření prostoru pro publikaci 
nerivovatelných výstupů na webových stránkách centra: 

a. komentáře, 

b. recenze, 

c. eseje, 

d. policy papery, working papery členů katedry, externích 
spolupracovníků i Ph.D. studentů – což přispěje ke sdílení nových 
poznatků týkajících se aktuálního dění a zároveň zviditelnění katedry i 
centra přes tyto webové stránky. 

 

Aktivity uspořádané v roce 2014  

Konference 

Borders and Bordelands in Asia Pacific 

(konference pořádaná CIPS, 7. – 8. 9. 2014, budova MUP Žižkov) 
Ve dnech 4. až 8. listopadu 2014 proběhl na MUP týden asijských studií. Jednalo se o sérii 
hostovských přednášek a výroční konference, jejichž hlavním cílem bylo podělit se o 
nejnovější informace z výzkumu českých i zahraničních akademiků soustředících se na 
mezinárodní vztahy a Asii. Završením týdne asijských studií byla výroční konference 
Katedry asijských studií a CIPS nazvaná Do Good Fences Make Good Neighbours?: Borders 
and Borderlands in the Asia-Pacific. O účast na konferenci se zajímalo na více než dvacet 
jedna akademiků, vybráno bylo nakonec osmnáct příspěvků. Účastníci pocházeli 
z následujících institucí: Centre d´Etudes Franco-American de Management, Francie; Freie 
Universitat Berlin, Německo; Metropolitní univerzita Praha, ČR; Nanyang Technological 
University, Singapore; National Chiao Tung University, Tchaj-wan; Tallinn University, 
Estonsko; Univerzita Hradec Králové, ČR; Univerzita Karlova, ČR; University of Lodz, 
Polsko; University of Tsukuba, Japonsko; University of Vienna, Rakousko.  
 
Nature Environment Sustainable Development: Critical Reflections 

(konference pořádaná CIPS, 24. 10. 2014, budova MUP Žižkov) 
Konceptuálním záměrem konference bylo propojit tematické uchopení environmentální 
problematiky, jak je zobrazována v indické filosofii a literatuře, se sférou životní praxe – tj. 
jaké jsou její praktické dopady na sociální realitu a jaké jsou kritické reflexe těchto 
dopadů. Jednotlivé referáty nabídly perspektivy souvislostí politických, sociálních a 
kulturních. Zvláštní pozornost byla věnována mocenským aspektům, jež ovlivňují jak 
debaty politicko-ekologické, tak debaty kulturně analytické, zohledňující přírodní 
symboliku a její interpretace v myšlení a umění. Vedle hostujících zahraničních kolegyň z 
Indie a Polska se konference aktivně účastnili výzkumní pracovníci/e z českých odborných 
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institucí, jako je MUP, Orientální ústav AV ČR (tyto dvě instituce v roce 2014 podepsaly 
smlouvu o vzájemné spolupráci), Ústav mezinárodních vztahů AV ČR a FF UK.  

 

Kulaté stoly, workshopy a hostovské přednášky  

1. Současný stav vietnamské politiky (přednáška, 9. 1. 2014) 
2. Islam and Pluralism in Indonesia: Inspiration for Europe? (seminář, 6. 3. 2014) 
3. The Shanghai Cooperation Organization: Balancing Sino-Russian Interests 

(přednáška) 
4. North Korea under Kim Jong-En (přednáška, 8. 4. 2014) 
5. Xi Jinping: návrat vůdcovského principu čínské politiky? (kulatý stůl, 24. 4. 2014) 
6. Hlavní rysy indického výtvarného projevu – historický průřez (přednáška, 29. 4. 

2014) 
7. Česko-korejské obchodní vztahy (kulatý stůl, 15. 5. 2014) 
8. Migrace Vietnamců do České republiky (kulatý stůl, 22. 5. 2014) 
9. Access to Education in Cambodia (přednáška, 4. 11. 2014) 
10. Indonésie v supervolebním roce 2014 (přednáška, 4. 11. 2014) 
11. Arms Dynamics in the Asia-Pacific (přednášky 5. a 6. 11. 2014) 

 

Účast pracovníků CIPS na vědeckých konferencích v roce 2014 

 Petra Andělová, “Boundaries and Frontiers in SEA: „Fences made Fretful 
Neighbours“, 3rd Annual Southeat Asia Studies Symposium, Keble College, 
University of Oxford, 22. - 23. 3. 2014. 

 Petra Andělová, Mária Strašáková, “Projection of China´s Rise in the South China 
Sea Dispute”, 2014 Conference on the Socio-Economic Transition of China: 
Opportunities and Threats, Faculty of Arts, Palackého univerzita Olomouc, 3.–6. 
dubna 2014. 

 Petra Andělová, „Cracks in the Monolith“, 10th East Asia Meeting “New Dynamics 
of Europe-East Asia Regional Cooperation”, the Faculty of International and 
Political Studies, University of Lodz, 5. – 6. července 2014. 

 Blanka Knotková-Čapková, Visva Bharati University, Santiniketan, India (Dep-t of 
History): konference The Indian Freedom Movement and the Partition of the Sub-
continent (referát, zvaná účast, kapitola v knize). 10. – 12. 2014 

 Blanka Knotková-Čapková, Visva Bharati University, Santiniketan, India (Dep-t of 
English and other language studies): konference Beyond Gitanjali: Tagore, Poetry 
and Poetics (referát, zvaná účast, chairování sekce). 14. – 16. 2. 2014  

 Blanka Knotková-Čapková, Giresun State University, Giresun, Turecko: konference 
II. Gender Symposium (referát, zvaná účast – pozvání jako jedna z keynotes), 8. – 
10. 5. 2015 

 Blanka Knotková-Čapková, Metropolitan University Prague: organizátorka 
konference Nature, Environment, Sustainable Development: The Case for India (+ 
referát, + chairování sekce). 23. – 24. 10. 2014 

 Blanka Knotková-Čapková, Edinburgh Napier University: konference Tagore and 
Spirituality, 7. – 8. 11. 2014 (zvaná účast, referát + chairování sekce) 
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 Blanka Knotková-Čapková, Pedagogická univerzita Kraków: International Seminar 
Human Body in Comparative Approach: Philosophy, Literature & Art (zvaná účast, 
referát). 28. – 30. 5. 2014 

 Alica Kizeková, “The Council on Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) EU 
Committee and Preventive Diplomacy in the Asian Context,” 6th Annual Prague 
Conference on Asian Studies, Praha, Metropolitní univerzita Praha, 7. – 8. 
listopadu 2014. 

 Alica Kizeková, “Limitations of Institutional Frameworks in Engaging China in 
Cooperative Security Arrangements in the Asia Pacific,” 6th Annual International 
Asian Dynamics Initiative Conference, Kodaň, Dansko, 21. – 23. října 2014. 

 Alica Kizeková, “Networked Regionalism: Shanghai Cooperation Organization and 
ASEAN,” The Sixth Oceanic Conference on International Studies, University of 
Melbourne, Melbourne, VIC, Austrálie, 9. – 11. července, 2014. 

 Alica Kizeková, “The SCO as the Zone of Shared Understanding: Recent 
developments and future prospects,” 2014 East Asia Security Symposium and 
Conference, China Foreign Affairs University, Peking, Čína, 5. července 2014. 

 Tomáš Petrů, „The Malay World as Part of the Persian Cosmopolis. Intra-Asian 
Connections: Interactions, Flows, Landscape,“ Asian Dynamics Initiative, University 
of Copenhagen, 22. – 24. října 2014. 

 Tomáš Petrů, „Indonesia‘s Controversial Image(-building): Between Ostensible 
Pluralism and the Harsh Realities of Religious Intolerance.“ ASEASUK 2014 
Conference, University of Brighton, 12. – 14. září 2014. 

 Tomáš Petrů, „Islamic Vigilantes in Indonesia: a Threat for the Democratic 
Discourse or a Spent Force?“ 3rd Annual Symposium on Southeast Asian Studies, 
Keble College, University of Oxford, 21. – 23. března 2014. 

 Mária Strašáková, “Phu Quoc (Koh Tral): a Bone of Contention in Vietnam-
Cambodia   Relations”, 3rd Annual Southeat Asia Studies Symposium, Keble 
College, University of Oxford, 22. – 23. března 2014. 

 Mária Strašáková, “Vietnam’s  Hedging Strategy in the South China Sea”, 6th 
Annual Prague Conference on Asian Studies, Prague, Metropolitní univerzita 
Praha, 7. – 8. listopadu 2014. 

 Mária Strašáková, “Vietnam’s  Strategy in the South China Sea: Hedging China, 
Engaging the U.S.”, 6th Annual International Asian Dynamics Initiative Conference, 
Copenhagen, Dánsko, 21. – 23. října 2014. 

 

Nejvýznamnější publikace katedry a výzkumného centra v roce 2014 

ANDĚLOVÁ, Petra a STRAŠÁKOVÁ, Mária. 2014. Malé ostrovy a velký problém: 
Dioayutai/Senkaku. In: Perspektívy ázijského storočia: medzinárodné vzťahy vo 
východnej Ázii, Turcsányi, R. (ed.), Bratislava: Inštitút ázijských štúdií. 

KIZEKOVÁ, Alica. 2014. „Chinese Regionalism: Balancing and Constraint in the Shanghai 
Cooperation Organisation,“ In Ping, Jonathan and Brett McCormick (a kol.). China’s 
Strategic Priorities, Routledge, London. 
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KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka. 2014. Marginalizované hrdinky ve feministickém a 
postkoloniálním kontextu: příklad z bengálské literatury. In: Ballay, Miroslav – 
Gabašová, Katarína, Kudláčková, Veronika. Minority v subsystéme kultury. Nitra: 
Univerzita Konštantína  Filozofa. 

 

Publikace v přípravě: 

 Unresolved Territorial Disputes in Southeast Asia 
V návaznosti na účast pracovníků katedry na výroční konferenci v Oxfordu, tj. na 3rd 
Annual Southeast Asian Symposium, na Keble College, University of Oxford, ve dnech 
22. – 23. března 2014, kde přednesli své příspěvky, se nyní připravuje monografie 
vydávaná v prestižním nakladatelství Brill v Leidenu (Nizozemsko) v sérii Studies on 
East Asian Security and International Relations, jejímiž editory jsou Dr. Alfred Gerstl 
z University of Vienna a Dr. Mária Strašáková z Katedry asijských studií MUP. 
Publikace by měla být zařazena do RIV a má pracovní název: Unresolved Territorial 
Disputes in Southeast Asia a její předpokládaný obsah je následující:  

1) Introduction (Alfred Gerstl and Mária Strašáková) 
2) Borders and Frontiers in South East Asia (Petra Andělová, MUP) 
3) Border Disputes in Southeast Asia and Their Impact on the Regional Integration 

Process (Filip Kraus, National Chiao Tung University) 
4) The internal and external dimensions of the South China Sea conflict for ASEAN 

(Alfred Gerstl, University of Vienna) 
5) Phu Quoc (Koh Tral): a Bone of Contention in Vietnam-Cambodia Relations? 

(Mária Strašáková, MUP) 
6) Thai-Cambodian Conflict: Approaching the Final Stage at Preah Vihear? (Richard 

Turcsányi, Masarykova univerzita v Brně)  
7) Southeast Asia and its Contemporary Territorial Concern:The Prospects of 

the Development of the Sea Code of Conduct over the Disputed Spratly Islands 
(Jonathan Eli Libut, University of Santo Tomas) 

8) The logic of strategic restraint and prospects for joint development in the South 
China Sea (Truong-Minh Vu, University of Bonn) 

9) Track-two Diplomatic Approaches to Border Disputes: the Council on Security 
Cooperation in the Asia Pacific  (Alica Kizeková, MUP)  

10) Conclusion (Alfred Gerstl and Mária Strašáková). Plánovaný termín vydání 
publikace je červenec 2015.  

 

 A Mind Staring into Infinity: Rabindranath Tagore and His Creative Genius 
V návaznosti na konferenci v indickém Šantiniketanu (The Indian Freedom Movement 
and the Partition of the Sub-continent“, ve dnech 10. a 11. 2. 2014), jíž se na pozvání 
Visva Bharati University zúčastnila garantka oboru doc. Knotková-Čapková, vyjde její 
rozšířený příspěvek jako kapitola publikace „A Mind Staring into Infinity: Rabindranath 
Tagore and His Creative Genius,“ v indickém nakladatelství Primus Publishers, New 
Delhi. Plánovaný termín vydání je kolem poloviny roku 2015. 

 

 Mimo sever a Jih (projekt v rámci RESAREAS ve spolupráci s ÚMV AV ČR) 
V rámci dvouletého projektu RESAREAS se také uskutečnila spolupráce MUP 
s Ústavem mezinárodních vztahů AV ČR na publikačním projektu Mimo Sever a Jih. Za 
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MUP se jej zúčastnila doc. Knotková-Čapková jako autorka kapitoly „Průsečíky 
nerovností a cesty k jejich odstraňování z pohledu postkoloniálních feminismů“. 
Vydání publikace je plánováno na rok 2015. 

 
 

Katedra cizích jazyků 
 
Vystoupení členů katedry na konferencích a dalších akcích  
 
PhDr. Martin Lachout, Ph.D., přednáška na téma: „Zum heutigen Stand des tschechisch-
deutschen Bilingualismus“. Mezinárodní konference „Deutsch ohne Grenzen - Němčina 
bez hranic“ pořádaná Svazem germanistů ČR, datum konání 16. 9. – 18. 9. 2015, místo 
konání JČU České Budějovice. 
 
Publikační činnost katedry 
 
Lachout, M. (2014). Cesta od nehomogennosti jazykového systému cizího jazyka k jeho 
potenciální homogennosti. Teorie – výzkum – realita. Praha: Metropolitan University 
Press. ISBN 978-80-87956-03-8. 
 
Lachout, M. a I. Dominiková (2014). The Common European Framework of Reference 
Descriptors Reformulated for Academic and Specialised Language Use. Praha: 
Metropolitan University Press. ISBN 978-80-86855-33-2. 
 
Vančáková, R. (2014). Comparison of Self-Assessment Awareness among Full-Time and 
Part-Time Students at Metropolitan University Prague. In Lachout, M. a I. Dominiková 
(2014). The Common European Framework of Reference Descriptors Reformulated for 
Academic and Specialised Language Use. Praha: Metropolitan University Press. ISBN: 978-
80-86855-33-2. 
 
Galeone, D. (2014). Creative nonfiction essay 'The Pond' in Hippocampus Magazine  
http://www.hippocampusmagazine.com/2014/09/the-pond-by-damien-galeone/ 
 
Galeone, D. (2014). Essay 'White Noise' in the travel anthology '(T)here (Brandi Dawn 
Henderson - editor). http://www.amazon.com/t-here-Brandi-Dawn-
Henderson/dp/0615970559/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425385889&sr=8&keywords=%2
8t%29here+travel+book 
 
 
 

Katedra International Relations and European Studies 
 

Činnost Centra pro studium Blízkého východu (CMES) 
 
Centrum pro studium Blízkého východu je autonomní akademické pracoviště v rámci 

katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha. Svoji 
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činnost zahájilo centrum v říjnu 2005. Hlavním posláním CMES je zvyšovat informovanost 

o záležitostech Blízkého východu či muslimského světa obecně.  

 

CMES realizuje činnost týkající se akademické výuky, organizování seminářů a diskusních 

stolů, pořádání výročních konferencí s mezinárodní účastí a publikování vlastních 

vědeckých výstupů. I aktivity roku 2014 dokládají, že kromě „nadčasových“ teoretických 

základů CMES pružně reaguje na aktuální dění na Blízkém východě. 

 

Aktivity uspořádané v roce 2014  

Konference 

100th Anniversary of World War One and Today´s Middle East, 16. května 2014 
Konference zaměřená na celosvětově připomínané výročí měla za cíl shrnout, nakolik se 

historické události odrážejí v dnešní situaci na Blízkém východě. Některé příspěvky 

zároveň připomněly spojitost českých zemí s první světovou válkou v Orientu. Kromě 

domácích odborníků se účastnili hosté z Izraele, Turecka, Německa a Rakouska. 

 

Kulaté stoly 

 Arabské jaro – tři roky poté, 8. ledna 

 Žoldnéři aneb soukromé bezpečnostní firmy působící na Blízkém východě, 18. 

března 

 Syria – traditional society in the civil war turmoil, 9. dubna 

 Iran: Civil society in the Islamic republic – a myth or reality?, otevřená 

přednáška 7. května 

 Turkey and the Middle East, 14. května 

 Islámský stát, 29. října 

 Pohled do zákulisí humanitární pomoci, otevřená přednáška 

 19. listopadu  

 Sionismus a židovský stát v Palestině, 26. listopadu 

 Islamist militancy in Pakistan and Afghanistan, otevřená přednáška, 16. 

prosince  

 

Mediální a další veřejné výstupy 

 Asi 120 vystoupení v ČRo a ČT pod hlavičkou MUP 

 10 vystoupení pro Slovenský rozhlas a slovenskou televizi  

 15 článků v Lidových novinách pod afilací MUP 

 Celostránkový analytický článek v kuvajtském deníku al-Qabas 

 Asi deset dalších vystoupení v různých jiných českých médiích 
12 vystoupení na jiných vysokých a středních školách a na přednáškách pro veřejnost 
v celé ČR. 
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Iberoamerické centrum 
 

Aktivity uspořádané v roce 2014  

 

Konference 

 Borders and Borderlands in the Americas, 21. 11. 2014, MUP Praha 
Mezinárodní konference Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha 
připravené ve spolupráci se SIAS FFUK. 
http://www.mup.cz/kalendar/6207/ 

 IV. Seminario Internacional Poder Y Conflictividad Social en América Latina, 31. 
10. 2014, Instituto Cervantes Praha  
Spolupráce na přípravě a realizaci mezinárodního symposia: IV pořádaném SIAS 
FFUK a Universidad de Sevilla za spolupráce Iberoamerického centra Metropolitní 
univerzity Praha a Universidad Pablo de Olavide. vč. aktivního vystoupení Dr. 
Březinové. 

 
Pořádání kulatých stolů a přednášek 

 „American Identity as Part of U.S. Foreign Policy Today“, 14. 1. 2014 
Přednáška a diskuse vedená p. Sherry Kenneson-Hall, U.S. Embassy Head of 
Cultural Affairs in Prague.http://www.mup.cz/kalendar/6300/  

 

 Venezuela 2014: země na pokraji konfliktu, 11. 3. 2014 
Kulatý stůl Ibero-amerického centra MUP na téma aktuálních událostí ve 
Venezuele za účasti Dr. A. Blažka, bývalého velvyslance ČR ve Venezuele. 
http://www.mup.cz/kalendar/6254/ 

 

 “2014 World FIFA and Brazil”, 29. 4. 2014 
Kulatý stůl Ibero-amerického centra MUP na téma aktuálních sportovních a 
společenských událostí v Brazílii za účasti Dr. F. Rego, brazilského historika a 
filosofa a dalších Brazilců. http://www.mup.cz/kalendar/6224/  

 

 Human Security at US-Mexican Border, 4. 11. 2014 
IAC Open lecture with the interventions of Kateřina Březinová, head of IAC of the 
Metropolitan University Prague, and Lucia Arguellová, Metropolitan University 
Prague. http://www.mup.cz/kalendar/6153/ 

 
Přednášky a odborná činnost IAC mimo MUP 

 Mexiko- TEC de Monterrey, Santiago de Querétaro 23. 2. – 28. 2. 2014 
Dr. Březinová přednášela a reprezentovala IAC MUP na Tecnológico de Monterey, 
Santiago de Queretaro v rámci programu „Global Faculty“. Série 5 přednášek pro 
studenty a vyučující prestižní mexické university TEC de Monterrey. 

 

 Diplomatická akademie MZV ČR 2/2014 
Cyklus Dr. Březinové odborných přednášek o Latinské Americe pro juniorní 
diplomaty. 
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 Konference Latin American Studies Association (LASA), Chicago, USA, květen 
2014 
Přednes konferenčního příspěvku Dr. Březinové na mezinárodním kongresu LASA, 
Latin American Studies Association, klíčové profesní platformy v tomto směru 
bádání, rozšíření výsledků publikovaného výzkumu, participace v odborném 
panelu.  

 

 Ministerstvo zahraničí ČR 6/ 2014  
Odborná přednáška Dr. Březinové o Latinské Americe pro seniorní diplomaty MZV 
ČR. 

 

 Paříž, Francie, 4. 6. -7. 6. 2014 
Přednes příspěvku Dr. Březinové na mezinárodním kongresu The Cold War and 
Entertainment Media”, organizovaném na University of Paris VIII, 4 - 7. 6. 2014. 

 

 Simposio Internacional “Las relaciones entre Europa Central y Oriental y América 
Latina 1945-1989”, Praha 4. -5. 9. 2014 
Aktivní účast Dr. Březinové na mezinárodním symposiu pořádaném SIAS FFUK, 
přednes příspěvku, účast na publikaci. 
 

 El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Mexiko, 27. 10. 2014  
odborná přednáška Dr. Březinové v El Colegio de la Frontera Norte, Mexiko. 
 

 Škoda Auto, a.s.,  26. 11. 2014  
odborná přednáška Dr. Březinové o Latinské Americe a Španělsku pro seniorní 
management Škoda Auto, a.s. 
 

 “El Premio Iberoamericano 2014” 
L. Arguellová se zúčastnila  prestižní celostátní studentské soutěže s odborným 
textem „Cuba revolucionaria, postrevolucionaria“. Výsledky budou známé  
v březnu 2015. V roce 2013 získala L. Arguellová  za esej „Tan lejos de Dios, tan 
cerca de Estados Unidos. Las Dinámicas actuales de la migración mexicana a 
Estados Unidos“ skvělé 2. místo. 

 
Publikační činnost 2014: 
Monografie Dr. Březinové, nakl. Karolinum 2014 
EL IMAGINARIO CHICANO – La iconografía civil y política en Estados Unidos de América 
de los mexicanos 1965–2000 (Občanská a politická ikonografie Mexičanů v USA 1965–
2000) 
 
 
Granty a projektová spolupráce IAC v roce 2014 

 Realizace dvouletého grantového projektu zaměřeného na rozvoj Iberoamerického 

centra MUP. 2013 – 2014 
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 TRAMA international research group, Complutense University, Madrid, Spain. D. 

Březinová je zapojena coby výzkumnice do dlouhobého badatelského projektu 

financovaného španělskou vládou. (1.1.2014 – 31.12.2014). 

 EU project Horizont 2020 spolupráce na přípravě evropského projektu na rok 2015  

 Tvorba strategie dlouhodobého výzkumného a vzdělávacího rozvoje IAC 2015 – 

2019. 

 
 

Katedra mediálních studií 
 

Aktivity uspořádané v roce 2014  

KMS upořádala s partnerskou univerzitou v Košicích studentskou videokonferenci, na níž 
byly prezentovány vybrané studentské práce (23. 5. 2014). 
 
International Media Education Summit 2014 
Vědecká konference Mediálních studií ve spolupráci s Goethe institutem – 20. a 21. 11. 2014 
–– uvítací řeč – prof. M. Klíma, 2 bloky moderovány dr. Fišerovou a dr. Škrábovou (celkem 10 
tematických bloků) 
 
Vystoupení dr. Machka za rok 2014 

 „Hledání lepšího světa pro český národ - České utopie před první světovou 
válkou“, Was wäre wenn? Alternative Gegenwarten und Projektionen in die 
Zukunft um 1914, Goethe-Institut, Praha, 3. - 5. 12. 2014 

 „Early Popular Press and Its Common Reader in Fin de siècle Prague“, 10th 
European Social Science History Conference, ESSHC, Vídeň, 23. - 26. 4. 2014  

 
Vystoupení dr. Vybírala za rok 2014 

 Pražský lingvistický kroužek – 26. 1. 2014 – Jazykovědné sdružení – Klub 
přátel českého jazyka – název přednášky: Žurnalistická a jazyková kultura 

 Publikační činnost: skripta Praktická čeština pro studenty mediálních studií I. 

 Recenze: Styl mediálních dialogů (Světla Čmejrová – Martin Havlík – Jana 
Hoffmannová – Olga Müllerová – Jiří Zeman) – str. 25-31 – v Jazykovědných 
aktualitách, ročník LI (2014), číslo 1 a 2 

 
 

Centrum pro studium mediální kultury (CSMK) 
 
Nová koncepce rozvoje výzkumu v CSMK  

Členové CSMK se shodli na tom, že vědecko-výzkumná činnost CSMK se bude v letech 
2015–2020 cíleně zabývat diskursivní analýzou politické komunikace. Badatelské aktivity 
se budou zaměřovat především na studium postupné transformace politické komunikace 
a jejích aktuálních trendů (profesionalizace, personalizace, estetizace, scientifikace apod.) 
v českém mediálním prostředí v letech 2006–2012. Ačkoli výzkum CSMK už i doposud 
přihlížel k politickým aspektům komunikační pragmatiky, význam této oblasti v rámci 
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vědecko-výzkumné činnosti CSMK bude nově posílen do té míry, že se problematika 
politické komunikace stane nově základní platformou odborných aktivit CSMK. 
V návaznosti na vymezení politické komunikace jako jednoho z hlavních pilířů vědecko-
výzkumné činnosti CSMK projde centrum vnitřní transformací. Od roku 2015 by se CSMK 
mělo stát společným vědeckým pracovištěm Katedry mediálních studií (KMS) a Katedry 
politologie a humanitních studií (KPHS) s tím, že v druhé polovině roku 2014 a počátkem 
roku 2015 budou provedeny všechny potřebné kroky k této transformaci původní podoby 
i zaměření CSMK, zejména pak zapojení vybraných akademiků KPHS do činnosti CSMK. 
 

Aktivity uspořádané v roce 2014  

Studentská konference Média a my 
V květnu uspořádalo CSMK ve spolupráci s univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 
(Slovensko) na MUP v Praze první ročník studentské soutěže o nejlepší výzkum mediální 
kultury. Soutěž se konala formou videokonference, kde vystoupili studenti s prezentací 3 
slovenských a 3 českých výzkumných projektů. Konference v Praze se osobně zúčastnila i 
Dr. Čenková z košické univerzity.  
 

Jarní škola mediálních studií  
Katedra mediálních studií MUP připravila druhý ročník Jarní školy mediálních studií, která 
se konala 19. 5. 2014. Akce se zúčastnili převážně studenti 3. ročníků středních škol, 
zkusili si práci moderátora a kameramana.  
 

Mezinárodní kongres International Media Education Summit 
Dne 20. a 21. listopadu 2014 se konal v Goethe institutu v Praze mezinárodní kongres na 
téma mediální výchova s názvem International Media Education Summit. Akce v 
anglickém jazyce byla organizovaná MUP ve spolupráci s The Centre for Excellence in 
Media Practice (CEMP). Plenární přednášky přednesli zvaní hosté Renee Hobbs (Media 
Education Lab), Divina Frau-Meigs (University Sorbonne Nouvelle), Lutz Hachmeister 
(Institute for Media and Communication Policy), Andrew Burn (Institute of Education) a 
Paul Mihailidis (Emerson College). 
 

Post-doktorský grant GAČR 

Dr. Michaela Fišerová řeší prvním rokem post-doktorský grantový projekt GAČR 
Dekonstrukce podpisu. Metafyzická dimenze legální mediační politiky. Doba řešení: 2014–
2016. V roce 2014 publikovala dvě odborné studie (1./ článek v časopise Filozofia - 
databáze SCOPUS a 2./ kapitola v zahraniční kolektivní monografii vydané v Paříži). 
Absolvovala dva výzkumné pobyty v zahraničí (1./ v září na EHESS a ENS v Paříži, Francie, 
2./ v prosinci na New York University v New Yorku, USA). Aktivně se zúčastnila 3 
odborných konferencí, z toho dvou na FHS UK v Praze (v říjnu Michel Foucault: les signes 
et les choses a v září How to Make Signs Clear: Sources, Problems and Limits of Peirceʼs 
Sign Theory) a jedné v listopadu na MSH v Paříži (Héritages et survivances de Jacques 
Derrida).  
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Katedra mezinárodního obchodu 
 
Pokračující členství KMO ve Virtuálním institutu Konference OSN pro obchod a rozvoj 
(UNCTAD) - největší síť univerzit a výzkumných institucí v oblasti mezinárodního obchodu.  
 
Výzkumné projekty a další granty probíhající v roce 2014:  
 
Ing. Mgr. Vilém Semerák, Ph.D.: 

 GAČR P402/12/0982: Trade Flows in Times of Economic Boom and Slump: 
Modifying the Gravity Model for Country, Time and Product-Specific Decision-
Making. Hlavní řešitel: Vladimír Benáček.  

 
Ing. Tereza Němečková, Ph.D.: 

 OPVK CZ.1.07/2.4.00/31.0027: RESAREAS – Spolupráce při výzkumu 
mimoevropských oblastí. Koordinátor: Univerzita Hradec Králové. Ukončení 
projektu k 31. 1. 2014.  

 
Aktivní vystoupení členů katedry na konferencích:  
 
Ing. Mgr. Vilém Semerák, Ph.D. 

 Účast na v panelu na veřejné debatě: Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na 
české podnikatele, CEBRE, Praha, 24. října 2014 

 Účast v panelu na téma makroekonomického vývoje ČR, Konference LOG-IN 2014, 
Praha, 2. října 2014 

 The Second international forum on China – Central and Eastern Europe, Institute 
of Russian, East European; Central Asian Studies, Chinese Academy of Social 
Sciences, Beijing, China, October 16-17, 2014 

 The 2nd high-level symposium of think tanks of China and Central and Eastern 
European Countries, China-CEE; Ministry of Foreign Affairs, Republic of Slovenia, 
Bled, Slovenia, September 2nd-3rd, 2014 

 6th International Symposium: Czech Foreign Policy – section China: New 
Opportunities and Challenges for the Czech Foreign Policy? UMV, MZV 19. 11. 
2014  

 
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, Ph.D.  

 Influence of globalization on agrarian sector in Slovakia. In SGEM conference on 
political sciences, law, finance, economics & tourism. International 
multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference 
on political sciences, law, finance, economics & tourism : International 
multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 september 
2014, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria 

 Knowledge spillover in human resources planning. Evidence from the Slovak 
republic. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & 
tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & 
arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : 
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International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 
september 2014, Albena, Bulgaria 
 

Vstupy odborníků z praxe do výuky:  

 Ing. Martin Záklasník, Ph.D.  (T-Mobile, víceprezident segmentu mezinárodních 
zákazníků ve společnosti), přednáška na téma Světové finanční a měnové krize, 14. 
5. 2014  

 Ing. Igor Zahradníček (Touax Czech Republic, s.r.o., generální ředitel), přednáška 
Transformace české firmy ve firmu nadnárodní, 27. 3. 2014  

 Ing. Petr Breburda (PaperLinx Czech Republic, generální ředitel), praktický seminář 
z oblasti managementu v mezinárodním prostředí, 9. 1. 2014  

 
Významné hostovské přednášky:  
Prof. Lant Pritchett - Harvard University, téma Kinky Development - Why 1 USD/day does 
not solve poverty. 15. 10. 2014, přednáška v rámci projektu Kapuscinski Development 
Lectures (Evropská komise, UNDP).   
 
Úspěšně podané výzkumné projekty pro další období:  
 
Ing. Mgr. Vilém Semerák, MA, Ph.D.  

 Účast na podání úspěšné žádosti o grant GAČR, hlavní řešitel J. Švejnar, NHÚ AV 
ČR, název: Dopady globalizace a zahraničních investic na inovace a efektivitu 
domácích firem. Grant začne v roce 2015 a je tříletý. 

 Účast na podání úspěšné žádosti o grant GDN, název: Structural Effects of 
Corruption and Anticorruption: Trade Channel. Hlavní řešitel: Michal Paulus, IES 
FSV UK. 

 
Ing. Lea Melnikovová, Ing. Jaroslav Fingerland, CSc.  

 Země Střední Asie – noví hráči ve světové ekonomice a jejich význam pro vnější 
ekonomické vztahy České republiky, 2015-2016 - IPRVO 

 
Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc., a kol.  

 Výzkum mezinárodních ekonomických vztahů, 2015-16, IPRVO  
 
 
 

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 
 
Vystoupení členů katedry na konferencích 

Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 

 Prezentace na International Studies Association Annual Convention, Toronto, 
Canada, 2. – 29. 3. 2014  

 Prezentace na Fourth Global International Studies Conference sponsored by the 
World International Studies Committee (WISC) in Frankfurt/Germany, 6. – 9. 8. 
2014. 

 Prezentace na ECPR Annual Conference, Glasgow, UK, 3.  – 6. 9. 2014 

 Prezentace na UACES 44th Annual Conference, Cork, Ireland, 1. – 3. 9. 2014 
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 Prezentace na výroční expertní konferenci Centra bezpečnostních studií MUP, 28. 
11. 2014 

 
Mgr. Hana Hlaváčková 

 UMB, Banská Bystrica- Bezpečnostné fórum 2014, únor 2014, Západní Balkán a 
rekonstrukce evropské bezpečnosti 

 
Doc. PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 

 Problémy současné Afriky, Hradec Králové, 4. 12. 2014, UHK -  referát Problémy 
současné Afriky v komparativní perspektivě: možnosti a meze 

 TOURAVEL ´14: Tourism, Travel and Leisure, 5. – 7. 6. 2014, Istanbul, Turecko -  
referát Local development through tourism in a Czech rural area: contestation 
over the meaning of modernity 

 THI 2014: 22nd Biennal International Congress: Tourism & Hospitality Industry 
2014, Opatija, Chorvatsko, 8. – 9. 5. 2014, referát Contested rural development 
through tourism: spatial and social relations in a post-socialist Czech village 

 CEASC (1ST Central European African Studies Conference), Plzeň, 14. – 16. 5. 2014, 
referát Culture and Politics of Fear and Violence in South Africa 

 Rethinking Anthropologies in Central Europe for Global Imaginaries, Praha, 26.  – 
27. 5. 2014; referát Postsocialist ethnography of rural change  

 13th Biennial EASA Conference (European Association of Social Anthropologists), 
Collaboration, Intimacy, Revolution, Tallin, Estonsko, 31. 7. - 4. 8. 2014, referát 
Ethnography of postsocialist rural change: social memory, modernity, local 
empowerment and internal displacement 

 
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. 

 Prezentace na International Studies Association Annual Convention, Toronto, 
Canada, March 26-29, 2014 

 Prezentace na ASAA, Association of Australia (ASAA) 2014 Conference to be held 8 
- 10 July 2014 at the University of Western Australia, Perth.  

 Prezentace na výroční expertní konferenci Centra bezpečnostních studií MUP, 28. 
11. 2014 

  
Mgr. Jan Prouza 

 Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích – 15. 12. 2014 – „Zahraniční a 
bezpečnostní politika EU vůči subsaharské Africe“ 

 
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 

 Dvě prezentace na International Studies Association Annual Convention, Toronto, 
Canada, March 26-29, 2014  

 Sympozium ÚMV Česká zahraniční politika, listopad 2014  
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Konference pořádané MUP  

Doc. Ing. Vladislav Flek, Ph.D. 

 20. 11. 2014 “Nezaměstnanost mladých ve Španělsku a ČR: Dva (ne)srovnatelné 
příklady?” Seminář za účasti odborníků z MPSV, Úřadu práce ČR, Sociologického 
ústavu AV ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR.    

 
Mgr. Jan Prouza 

 17. 12. 2014 – Ukrajina mezi Evropou a Ruskem 
 
PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 

 Diskuzní klub MUP: Alexandr Mitrofanov, komentátor deníku Právo, téma: Rusko a 
Ukrajina (11. 12. 2014) 

 
 
1 Grantová činnost 

Granty GAČR 
Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 

 Hlavní řešitel a vedoucí řešitelského týmu grantu Privatizace bezpečnosti: Role 
aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby 
 

Doc. PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 

 Standardní tříletý (2012-2014) grant P404-12-1040 Holandské vesničky v Čechách: 
nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. Století 

 
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. 

 Spoluřešitelka grantu Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v 
reakcích na současné bezpečnostní hrozby 

 
Granty z ostatních zdrojů  
Doc. Ing. Vladislav Flek, Ph.D. 

 Strategic Transitions for Youth Labour in Europe (STYLE), 7. Rámcový program EU, 
projekt zahájen v březnu 2014 

 
Granty interní (MUP) 
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D. 

 Politika rozšiřování EU a země Západního Balkánu (grant č. A1-21) 
 
 
Mgr. Hana Hlaváčková 

 Grant IGS Politika rozšiřování EU a země Západního Balkánu (grant č. A1-21) 
 
 
Doc. PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 

 MVES/18/2013, A 10-21, 2013-2014: Global challenges and local reactions in two 
young democracies: the Czech republic and South Africa revisited 
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Odborné publikační výstupy za MUP  

PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.  
Uplatnitelné v RIV 

 Bauerová, H. (2014): Bosna a Hercegovina. In.: Bauerová, H.; Hlaváčková, H.; 
Cabada, C. (2014): Politika rozšiřování a země Západního Balkánu. Praha, MUP 
Press (987-80-87956-06-9) 

 Bauerová, H. (2014): Makedonie. In.: Bauerová, H.; Hlaváčková, H.; Cabada, C. 
(2014): Politika rozšiřování a země Západního Balkánu. Praha, MUP Press. (987-80-
87956-06-9). 

 Bauerová, H. (2014): Albánie. In.: Bauerová, H.; Hlaváčková, H.; Cabada, C. (2014): 
Politika rozšiřování a země Západního Balkánu. Praha, MUP Press. (987-80-87956-
06-9). 

 Bauerová, H. (2014): Západní Balkán ante portam EU. In.: Bauerová, H.; 
Hlaváčková, H.; Cabada, C. (2014): Politika rozšiřování a země Západního Balkánu. 
Praha, MUP Press. (987-80-87956-06-9). 

 Bauerová, H. (2014): Vymezení problematiky. In.: Bauerová, H.; Hlaváčková, H.; 
Cabada, C. (2014): Politika rozšiřování a země Západního Balkánu. Praha, MUP 
Press. (987-80-87956-06-9). 

 
Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 
Uplatnitelné v RIV 

 Bureš, Oldřich: Private Security. “Companies in the Czech Republic: Rearticulating 
the Security Field and Transforming Politics.” Security Dialogue 2014, 45, no. 1 
(2014), 81-98. Available at: http://dx.doi.org/10.1177/0967010613514789. 

 
Výstupy dalších členů řešitelského týmu grantu GA ČR Privatizace bezpečnosti: Role 
aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby 

 Francesco Giumelli and Cusumano, Eugenio, “Normative Power under Contract? 
Commercial Support to European Crisis Management Operations.” International 
Peacekeeping, 2014, 21, no. 1, 1–19. http://www.tandfonline.com/doi/abs/ 
10.1080/13533312.2014.885709 

 Krulík, Oldřich and Krulíková, Zuzana, “Framework of Business in Private Security: 
Bulgaria.” Central European Journal on International and Security Studies, 2014, 8, 
no. 3, 48-69. Available at http://static.cejiss.org/data/uploaded/ 
1414535808129049/Article%2003.pdf  

 Makariusová, Radana, Působnost privátních bezpečnostních firem na Ukrajině – 
„záhada“ Rusko-ukrajinského konfliktu, Security Magazine, listopad/prosinec 
2014, s. I-II 

 Ludvík, Zdeněk, “Stát a jeho vytěsnění alternativní autoritou.” Obrana a strategie, 
2014, 14, no. 2, 17-34. Available at http://www.defenceandstrategy.eu/ 
filemanager/files/file.php?file=142091  

 Krulík, Oldřich, “Zahraniční příklady „dodavatelských řešení“ při zajišťování 
místních záležitostí veřejného pořádku: Rakousko.” Security magazín. 2014, 20, 
no. 5, s. 20-22 (zkrácená tištěná verze článku, kompletní verze článku je v on-line 
verzi časopisu na http://www.securitymagazin.cz/legislativa/soukroma-
bezpecnostni-agentura-v-roli-obecni-policie-1404043100.html)  
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 Juříček, Petr, “Efektivita privatizace vězeňského systému z pohledu výkonu 
služby.” Security magazín. 2014, 20, no. 6, s. 53-54 (zkrácená tištěná verze článku, 
kompletní verze článku je v on-line verzi časopisu na 
http://www.securitymagazin.cz/legislativa/efektivita-privatizace-vezenskeho-
systemu-z-pohledu-vykonu-sluzby-1404043554.html)  

 
Neuplatnitelné v RIV 

 Bureš Oldřich (ed.): Sborník vybraných příspěvků z 6. výroční studentské 
konference bezpečnostního výzkumu, 2014, Praha, ISBN: 978-80-87956-02-1. 

 
Mgr. Hana Hlaváčková 
Uplatnitelné v RIV 

 Hlaváčková, H. (2014): Kosovo. In Bauerová, H., Hlaváčková, H., Cabada, L. Politika 
rozšiřování a země Západního Balkánu. Praha, MUP Press. ISBN 987-80-87956-06-
9. 

 Hlaváčková, H. (2014): Černá Hora. Bauerová, H., Hlaváčková, H., Cabada, L. 
Politika rozšiřování a země Západního Balkánu. Praha, MUP Press. ISBN 987-80-
87956-06-9. 

 Hlaváčková, H. (2014): Srbsko. In Bauerová, H., Hlaváčková, H., Cabada, L. Politika 
rozšiřování a země Západního Balkánu. Praha, MUP Press. ISBN 987-80-87956-06-
9. 

 
Neuplatnitelné v RIV 

 Hlaváčková, Hana (2014): Západní Balkán a rekonstrukce evropské bezpečnosti. In: 
Bezpečnostné fórum 2014. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 
UMB: Banská Bystrica. ss. 577–485. 

 
Doc. PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 
Uplatnitelné v RIV 

 HORÁKOVÁ, H. 2014. Multi-local research of modern rurality in the Czech 
Republic: epistemological and methodological challenges. AUC Geographica, 49, 
No. 2, pp. 7–19. ISSN 0300-5402. http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2014.10 

 HORÁKOVÁ, H. 2014. Empirical research of modern rurality: transgression, 
heterogeneity, multilocality, multifunctionality. AUC Geographica, 49, No. 2, pp. 
5–6. ISSN 0300-5402. http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2014.9 

 HORÁKOVÁ, H.; FIALOVÁ, D. 2014. Transformace venkova. Turismus jako faktor 
rozvoje. Praha: Aleš Čeněk, 399 stran. ISBN 978-80-7380-537-1. 

 HORÁKOVÁ, H., RUDWICK, S. 2014. Global Challenges, Local Reactions. Czech 
Republic and South Africa. Berlin: LIT Verlag, 244 stran. ISBN 978-3-643-90591-8. 

 HORÁKOVÁ, H., BOSCOBOINIK, A. (eds.) 2014. The Anthropology of Fear. Cultures 
beyond Emotions. Berlin: LIT Verlag, 255 stran. ISBN 978-3-643-90474-4. 

 
Neuplatnitelné v RIV 

 HORÁKOVÁ, H. 2014. Local development through tourism in a Czech rural area: 
contestation over the meaning of modernity. In TOURAVEL ´14: Tourism, Travel 
and Leisure, ed. by Fatma Arslan, Istanbul: Dakam Publishing, s. 123 – 140. ISBN 
978 605 5120 78 8. 
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 HORÁKOVÁ, H.; FIALOVÁ, D. 2014. Contested rural development through tourism: 
spatial and social relations in a postsocialist Czech village. In Tourism & Hospitality 
Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality Management. Congress 
Proceedings. Rijeka: University of Rijeka, 2014, s. 203 – 229. 

 HORÁKOVÁ, H. 20 let jihoafrické demokracie – bilance. Volná tribuna Mezinárodní 
politiky. Ústav mezinárodních vztahů. http://www.iir.cz/article/20-let-jihoafricke-
demokracie-bilance. 

 
 
Ing. Jan Hřích, CSc. 
Uplatnitelné v RIV 

 Hřích, Jan: Typologie forem zvláštního legislativního postupu z hlediska míry 
supranacionality při rozhodování / Typology of forms of the ordinary legislative 
procedure from the point of view of the degree of supranationality in decision-
making, 2014, ISSN: 1804 – 1280. 

 Hřích, Jan: Vznik a vývoj ekonomické diplomacie České republiky a jejích 
institucionálních struktur / Origin and Development of the Economic Diplomacy of 
the Czech Republic and its Institutional Structures, 2014, Bratislava, ISBN: 978-80-
85660-09-8. 

 
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 
Uplatnitelné v RIV 

 Kučerová, Irah: Integrace ČR a SR do evropských ekonomických struktur, Politics in 
Central Europe, MUP Praha 2014, str. 45-64 

 
 
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. 
Uplatnitelné v RIV 

 Makariusová, Radana, Působnost privátních bezpečnostních firem na Ukrajině – 
„záhada“ Rusko-ukrajinského konfliktu, Security Magazine, listopad/prosinec 
2014, s. I-II 

 
Mgr. Jan Prouza 
Uplatnitelné v RIV 

 Outlý, Jan a Prouza, Jan. 2014. Navrhování a výběr kandidátů - Politické strany v ČR 
a ve střední Evropě. Olomouc: Civipolis.   

 
PhDr. Traian Urban, Ph.D. 
Neuplatnitelné v RIV 

 Urban, Traian: Inversiones en Republica Checa, 2014, Cartagena, Kolumbie, ISBN: 
978-80-971575-0-0. 
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Ostatní  

Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 

 Vyzvaná přednáška, 18. 2. 2014, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě 

 
Doc. PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 

 Vnější prezentace MUP organizovaná univerzitním střediskem Hradec Králové: 
přednáška pro GJKT „Afrika v mezinárodních vztazích“, 9. 12. 2014 

 
 
 

Centrum bezpečnostních studií (C4SS) 
 
Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 

 Organizace výroční studentské konference Centra bezpečnostních studií MUP, 
Žižkov MUP, 25. 4. 2014 

 Organizace výroční expertní konference Centra bezpečnostních studií MUP, Žižkov 
MUP, 28. 11. 2014 

 Spoluorganizace mezinárodní expertní konference Prague Agenda 2014, 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 4. – 5. 12. 2014 

 Bezpečnostní dialog 2.0: Pozorovatelská mise EU v Gruzii a Mise OSN v Libérii, 16. 
4. 2014. Hosté: kpt. Mgr. Tomáš Kollár (Policie České republiky) a pplk. Ing. Petr 
Vospálek (Policie České republiky) 

 Bezpečnostní dialog 2.0: Mise EU na palestinských teritoriích, 30. 4. 2014. Host 
ppor. Mgr. Jan Pecháček (Policie České republiky). 

 Příprava post-doc pozice v rámci C4SS a rekrutace dr. A. Gilliho na tuto pozici 

 S doc. Hynkem příprava projektu Transformace Centra bezpečnostních studií MUP 
 
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. 

 Kulatý stůl: 11. 3. 2014 Křest knihy: Terorismus, globální terorismus a éra a-Káidy 

 Kulatý stůl: 18. 3. 2015: Žoldnéři anebo soukromé bezpečnostní firmy působící na 
Blízkém východě 

 Kulatý stůl: 8. 4. 2015: Ukrajina, včera, dnes a zítra 

 Kulatý stůl: 25. 11. 2015: Bezpečnostní aspekty regionu Černého moře 

 Kulatý stůl: 8. 12. 2015: KLDR po nástupu Kim Čong-Una 
 

 
 

Katedra politologie a humanitních studií 
 
Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 

Katedra humanitních studií byla na Metropolitní univerzitě Praha založena v roce 2004, a 
to se dvěma hlavními záměry: 1. Zajišťovat bakalářský studijní obor Humanitní studia, 
jehož obsahové zaměření se dominantně soustředí na politologii a moderní, resp. 
soudobé dějiny zasazené do širšího rámce sociálních a humanitních věd; 2. Poskytovat 
kvalitní výuku specializačních politologických předmětů v rámci dalších oborů 
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pěstovaných na univerzitě. Rozvoj obou základních směrů profilace katedry byl doplněn 
výzkumnou a vývojovou činností, která byla v letech 2009 až 2011 zastřešena grantem 
GAČR zaměřeným na problematiku přechodu k demokracii v Československu a 
institucionální profilace stranicko-politické soustavy v ČR po roce 1989. Z těchto základů 
byl vybudován kvalitní tým pedagogů a badatelů, jenž v roce 2010 generoval potenciál 
k založení navazujícího magisterského oboru Politologie. Jeho členové současně dále 
rozvíjeli svou odbornou profilaci i v rámci dílčích segmentů dalších navazujících 
magisterských oborů na MUP i některých oborů doktorských, ať již v rámci profilace 
některých volitelných předmětů či vedením disertačních prací a účastí na činnostech 
oborových rad. Důležitým prvkem rozvoje katedry je rovněž zintenzivnění publikační 
činnosti zaměřené na současnou politologickou analýzu. 

Katedra rovněž posílila internacionalizaci své činnosti četným hostováním svých členů na 
zahraničních pracovištích v rámci programu Erasmus i jiných projektů, zapojením do 
činnosti Středoevropské politické asociace (CEPSA) i některých výzkumných projektů 
s mezinárodní účastí (např. projekt Rakouského fondu budoucnosti). Významným 
internacionalizačním prvkem se stal rovněž mezinárodní odborný časopis Politics in 
Central Europe, který byl od roku 2010 přenesen do působení katedry a je redigován 
jedním z jejích členů. 

V současnosti tak na katedře působí dva profesoři v oboru politologie, dva docenti 
v tomto oboru a skupina mladých odborných asistentů s badatelským i pedagogickým 
potenciálem zacíleným k možné habilitaci v řádu 3–5 let. Tento tým byl od poslední 
akreditace ještě posílen, což mj. umožnilo precizaci studijního plánu. Významným 
přínosem pro rozvoj katedry je rovněž sdílená výzkumná aktivita s katedrou mediálních 
studií, jíž je výzkumné Centrum pro studium mediální komunikace (CSMK). V rámci tohoto 
centra je založen dlouholetý výzkumný záměr Proměny mediálního diskurzu české 
politické komunikace. Tento výzkumný záměr nabízí profilaci katedry směrem k otázkám 
politické komunikace a marketingu a otevírá prostor pro další profilaci vedle dosud 
dominantního výzkumu politických systémů ve středovýchodní Evropě, politických aktérů 
a dalších s těmito fenomény přímo spojených otázek a témat. 

Velmi intenzívní je rovněž konferenční činnost katedry i celé univerzity v oblasti 
politických věd. Tyto konference se staly nedílnou součástí činnosti katedry, která 
slouží mj. k tvorbě sítí s domácími i zahraničními politologickými pracovišti, Na základě 
konferencí mj. vznikají společné badatelské a publikační projekty, které vedly k přípravě 
několika kolektivních monografií.  

Od roku 2013, kdy se univerzita stala příjemcem dotace na tzv. specifický výzkum, se 
katedra společně se studenty oboru Politologie zapojila do této aktivity přípravou a 
řešením několika výzkumných projektů. Výstupem z nich jsou monografie a další odborné 
publikace (dominantně odborné články). Současně se katedra trvale snaží o zisk a řešení 
externích grantů – vedle projektu Rakouského fondu budoucnosti v této souvislosti 
zmiňme mj. projekt podpořený Evropskou komisí zaměřený spolupráci univerzity a 
středních škol v rámci výuky evropské integrace. 

V roce 2014 pak katedra poprvé připravila výzkumně-vzdělávací projekt zaměřený na 
problematiku moderní a soudobé historie a politického vývoje mikroregionu Vitorazsko. 
V této aktivitě se koncentrují všechny klíčové tematické a metodologické přístupy, které 
byly na katedře rozvinuty. 
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Níže podrobněji představujeme konferenční a publikační aktivity katedry za rok 2014. 

 

Konference 

 Volby do Evropského parlamentu a jejich dopad na evropskou politiku a národní 
politické systémy 
13. listopad 2014, místo konání: budova MUP Plzeň, Koterovská 85 

 

 Liberal or Other Democracy?  
26. - 27. září 2014, místo konání: budova MUP na Žižkově, Prokopova 100/16, Praha 
3,  19. výroční konference Středoevropské společnosti pro politické vědy (Central 
European Political Science Association) 

 
Publikační činnost 

CABADA, L., HLOUŠEK, V., JUREK, P. (2014). Political Parties in East Central Europe. 
Lanham: Lexington Books. 

CHARVÁT, J., JUST, P. A KOL. (2014). První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013, cesta 
k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha: MUP Press. 

 
 

Katedra právních disciplín a veřejné správy 
 

Za nejdůležitější organizační skutek katedry v roce 2014 lze uvést ten fakt, že na 
katedře se ustálila činnost Centra srovnávacího a evropského práva jako vědecko-
výzkumná skupina směřující k vybrané vědecko-tematické profilaci katedry a 
rozsáhlejší prezentaci výsledků vědecké práce navenek.  

Katedra v uplynulém období roku 2014 výrazně posílila personální složení výuky 
správního práva a správní vědy. Byli přijati a postupně šířeji zapojováni do výuky dr. K. 
Kramář a dr. J. Rajchl. To umožnilo zavést a zahájit s úspěchem certifikátovou výuku 
předmětu „Kontrolní činnost ve veřejné správě“. Orientace na profilovanou výuku 
kontrolních činností ve veřejné správě je cíleně směrováno na zvýšení atraktivity 
právnického studia na MUP zejména pro studenty kombinovaného studia z oblasti 
veřejné správy. 

V dubnu 2014 byla katedrou a Centrem srovnávacího a evropského práva při katedře 
ve spolupráci se Střediskem MUP v Liberci zorganizována úspěšná mezinárodní 
konference MUP na téma „Odpovědnost územní samosprávy“ za externí účasti 
významných odborníků veřejného práva právnických fakult České republiky a 
právnických fakult bratislavské a trnavské. Daří se takto rozšiřovat spolupráci KPDaVS s 
obdobnými obory českých i zahraničních právnických fakult. 

V říjnu 2014 se uskutečnil odborný seminář k problematice evropské identty s názvem 
Being Europeans: Problems of Identity behinds and beyond Politics, Economy and 
Law“, pod vedením přednášejícího Alessandro Testy z Univerzity Pardubice. 

Dále byl v říjnu zorganizován odborný seminář na téma: „Umí Česká republika čerpat 
prostředky z rozpočtu Evropské unie?“ Pod vedením Ing. M. Částka, vedoucího 
oddělení Rozpočtu EU, Ministerstva financí České republiky. 
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V návaznosti na koncepční, grantové a konferenční tematické úsilí katedry byla ve 
druhé polovině roku připravena a v nakladatelství MUP s vročením 2014 vydána 
expertizní monografie “Odpovědnost územní samosprávy“, do níž přispěla 
analytickými články většina členů KPDaVS a další členové vědecké právnické fronty 
České republiky a Slovenské republiky. Monografie je druhým vědeckým uceleným 
dílem vědeckého týmu katedry v její historii. 

 
Katedra průmyslového vlastnictví 

 
Činnost Katedry průmyslového vlastnictví se ve spolupráci s Ústavem právní ochrany 
duševního vlastnictví soustřeďovala na zajištění tříleté bakalářské výuky oboru 
Průmyslové vlastnictví, magisterské dvouleté výuky oboru Mezinárodní a regionální 
vztahy v průmyslovém vlastnictví, na zajištění doktorského studia v tomto oboru a na 
rigorózní řízení v oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. 
Současně se katedra účastnila na zajištění výuky některých předmětů v oboru Mediálních 
studií a Mezinárodního obchodu. Při realizaci výuky katedra spolupracovala s Úřadem 
průmyslového vlastnictví, který je ústředním orgánem státní správy v oblasti 
průmyslového vlastnictví, dále s Právnickou fakultou Univerzity PJŠ v Košicích a s John 
Marshall Law School Chicago,USA.  
 
Studijní cesty 
Ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví MUP se 
studenti tohoto oboru mohou jednou ročně v rámci programu „Universities Network“ 
ucházet od roku 2011o mezinárodní prezentaci své magisterské práce na téma evropské 
ochranné známky nebo designu, za účasti 21 evropských univerzit v Úřadu pro 
harmonizaci ve vnitřním trhu EU ve španělském Alicante. Každá z těchto vybraných 
evropských univerzit může ročně vyslat jednoho studenta. MUP od roku 2011 tuto 
možnost využívá. Dále pak MUP v tomto studijním oboru od roku 2012 vysílá jednou za 
rok 2 až 3 studenty doktorského studia tohoto studijního oboru na mezinárodní seminář 
pořádaný Světovou organizaci duševního vlastnictví v Ženevě pro doktorandské studenty 
z Evropy, USA a Izraele. Obě tyto aktivity jsou v podstatě hrazeny z rozpočtů těchto 
mezinárodních organizací. 

 
Zastoupení MUP v odborných institucích 
Metropolitní univerzita Praha je zastoupena v Kontrolní radě Grantové agentury České 
republiky, do níž byl v roce 2013 zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České 
republiky prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.  
 

 

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV) 
 

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví, který je vysokoškolským ústavem ve smyslu § 
34 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a který je organizačním útvarem MUP. Ve 
své činnosti se Ústav řídí Statutem MUP, dalšími vnitřními předpisy MUP a svým 
Statutem. Statut Ústavu upravuje poslání a činnost Ústavu, organizační strukturu, řízení a 
hospodaření Ústavu. 



 52 

 
Ústav je vědeckovýzkumným a vzdělávacím pracovištěm, zaměřeným na řešení 
teoretických a praktických otázek právní ochrany předmětů duševního vlastnictví v 
rozsahu překračujícím možnosti akreditovaných bakalářských, magisterských a případně i 
doktorských studijních oborů. Ve své činnosti se Ústav dále soustřeďuje nejen na 
udržování současné vysoké úrovně vzdělávacího procesu, ale i na jeho další profesní 
rozvoj. Ústav se ve spolupráci s Katedrou průmyslového vlastnictví MUP podílí na 
uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, zejména 
doktorského studijního oboru „Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém 
vlastnictví“ a zajišťuje činnost Centra doktorských studií tohoto oboru a jeho příruční 
knihovny ve spolupráci s Odbornou knihovnou Jiřího Hájka, v souladu s Knihovním řádem 
Odborné knihovny Jiřího Hájka. Ústav uskutečňuje spolupráci s Úřadem průmyslového 
vlastnictví a dalšími i mezinárodními organizacemi a školami v oblasti práv k duševnímu 
vlastnictví.  
V roce 2014 zajišťoval ve spolupráci s Katedrou průmyslového vlastnictví tuto 
vědeckovýzkumnou činnost: 
 
Grantová činnost 

Řešení úkolu GAČR 13-02203S „Doménová jména a jejich význam pro podnikání“ 
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., spoluřešitelé prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. a 
Mgr. Jiří Průša 
Řešení interního grantu KPV/14/2013 „Optimalizace přihlašování do zahraničí“ 
Ing. Marta Hošková, doktorandka Ing. Eva Schneiderová 
Řešení interního grantu KPV/15/2013 „Právní ochrana biotechnologických vynálezů“ 
doktorandka Ing. Dagmar Pospíšilová, prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 
Řešení interního grantu KPV/16/2013 „Rešeršní systémy průmyslově právních 
informací“,  
doktorandka Mgr. Hana Churáčková, Ing. Karel Čada, prom.práv., Ph.D., Ing. Miroslav 
Paclík 
Řešení interního grantu KPV/3/2014 „Izraelský obchodně právní systém s důrazem 
na ochranu duševního vlastnictví“ 
doktorand Mgr. Matěj Machů a prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 
Rezortní grant ÚPV 10/112/12 „Průmyslově právní audit“ 
řešitelé Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.   

 
Vědeckovýzkumné záměry: 

 řešení úkolu k oceňování práv k duševnímu vlastnictví, rezortní grant, řešitel Ing. 
Karel Čada, prom. práv., Ph.D. 

 zpracování rešerší a poradenství ve věcech průmyslových práv, resortní grant 
ÚPV, řešitelka Mgr. Hana Churáčková.  

 
Konference: 

 Pořádání výroční konference „Nový občanský zákoník a práva k duševnímu 
vlastnictví“, říjen 2014.  

 Pořádání konference „Doménová jména a jejich význam pro podnikání“, duben 
2014, výstup z úkolu GAČR 13-02203S. 
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 Pořádání konference jako výstup z interního grantu KPV/16/2013 „Rešeršní 
systémy průmyslově právních informací“, únor 2014, doktorandka Mgr. Hana 
Churáčková, Ing. Karel Čada, prom.práv., Ph.D., Ing. Miroslav Paclík. 

 Účast na konferencích pořádaných v ČR, zejména Úřadem průmyslového 
vlastnictví, Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante a 
Evropským patentovým Úřadem. 

 Účast a referáty na konferencích k výuce duševního vlastnictví na vysokých 
školách, pořádaných Světovou organizací duševního vlastnictví, podle pozvání. 

 Účast na konferencích k otázkám právní ochrany duševního vlastnictví 
pořádaných v Praze Světovou organizací duševního vlastnictví a Evropským 
patentovým úřadem.  

 
Semináře: 

 Pořádání dvou přípravných seminářů ke zkouškám patentových a známkových 
zástupců, Jiří Effmert, únor a říjen 2014. 

 Pořádání semináře k formulování popisu vynálezu a nároků u vynálezů a 
užitných vzorů, Ing. Marta Hošková a Ing. Jan Netušil, únor a říjen 2014. 

 Pořádání dvou seminářů k elektronickým rešerším práv z průmyslového 
vlastnictví, Ing. Miroslav Paclík, doktorand, březen a listopad 2014.  

 
Ediční činnost 

 Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví, MUP Press, Praha, 
2014 

 Strategie průmyslového vlastnictví, MUP Press, Praha, 2014 

 Sporná řízení před ÚPV, MUP Press, Praha, 2014 

 Právní ochrana duševního vlastnictví, MUP Press, Praha, 2014  

 Reedice rozebraných skript a učebnic. 

 Optimalizace přihlašování vynálezů k ochraně do zahraničí. MUP Press, Praha, 
2014 

 Právní ochrana biotechnologických vynálezů. MUP Press, Praha, 2014 

 Rešeršní systémy průmyslověprávních informací. MUP Press, Praha, 2014 
                                                                                                                                              

                                         
Vydávání recenzovaného časopisu Metropolitní univerzity Praha 

 Acta MUP - Ochrana duševního vlastnictví, recenzovaný časopis, 2x ročně.                                                                            
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12 Internacionalizace 
 
a) Vysoká škola stručně charakterizuje svoji strategii pro rozvoj mezinárodních vztahů 

a mezinárodního prostředí, popíše úroveň tohoto prostředí a stanoví své prioritní 
oblasti (vč. způsobu, jakým propaguje své aktivity v zahraničí) 
 

Metropolitní univerzita Praha v roce 2014 dále posilovala aktivity v oblasti mezinárodní 
spolupráce s partnerskými univerzitami zejména v zemích EU, jakož i v dalších zemích 
světa. Prvořadým cílem univerzity je účast v programu Erasmus a s tím související rozvoj 
spolupráce s univerzitami v zemích zapojených do programu Erasmus+. V této souvislosti 
byla věnována velká pozornost zejména přechodu na novou fázi programu Erasmus+ pro 
programovací období 2014–2020. V roce 2014 byla na základě přiděleného European 
Charter Higher Education (ECHE) podána žádost o grant Erasmus na období 
akademického roku 2014/2015. Na základě získání ECHE v roce 2013 byla v roce 2014 
dokončena obnova a aktualizace bilaterálních smluv programu Erasmus. Obnovou 
stávajících smluv a podpisem nových partnerských smluv pro účast v programu Erasmus 
bylo takto získáno 110 partnerských univerzit pro spolupráci v programu Erasmus v roce 
2014. MUP měl v roce 2014 uzavřeny smlouvy s univerzitami ve 30 zemích zapojených do 
programu Erasmus (země EU, EFTA, Turecko a Makedonie). Výměny studentů v rámci 
programu Erasmus jsou realizovány v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. V 
roce 2014 byla spolupráce v programu Erasmus rozšiřována pro další obory, kde byla 
nabídka nízká s ohledem na zájem studentů (Mediální studia, International Business, 
Politologie, Průmyslové vlastnictví), a proto průběžně aktualizujeme bilaterální smlouvy v 
rámci programu Erasmus, abychom měli kompletní nabídku pro studenty všech našich 
oborů a aby mohlo stále vyšší procento našich studentů studovat v zahraničí. Z celkového 
rozpočtu programu Erasmus přiděleného pro soukromé vysoké školy v ČR získala MUP 46 
% z této částky a v zahraničí studovalo 143 studentů. 

Velký zájem je rovněž o účast na stážích v rámci programu Erasmus ve firmách a dalších 
institucích v zemích zapojených do programu Erasmus, kde počtem vysílaných studentů 
MUP dosahuje velmi dobrých výsledků v rámci všech vysokých škol České republiky – 
v roce 2014 se MUP dostala na 8. místo v počtu vyslaných studentů v rámci všech českých 
vysokých škol (veřejných i soukromých) a mezi soukromými vysokými školami je na 
prvním místě.  

MUP je členem mezinárodní sítě LEO-NET pro podporu stáží v Evropě. 

Nad rámec programu Erasmus+ pokračujeme ve spolupráci i s dalšími zahraničními 
univerzitami mimo země Evropské unie. V roce 2014 měli studenti možnost vybírat si 
studium ze 45 partnerských univerzit v 19 zemích Asie, Afriky, Jižní a Severní Ameriky. 

Metropolitní univerzita Praha je aktivní v mezinárodních akcích – v roce 2014 patřila mezi 
výrazné akce účast na několika vzdělávacích veletrzích v zahraničí (Vietnam – Hanoi; 
Kazachastán – Astana; Indie – Hyderabad, Chenai, Dillí; Makedonie – Skopje; Slovensko – 
Nitra, Košice a Bratislava). Pro tento účel MUP vydává informační materiály v 
cizojazyčných verzích (angličtina, ruština, makedonština). Pracovníci zahraničního 
oddělení MUP se účastní různých konferencí a setkání s partnerskými univerzitami. Velmi 
významnou akcí v rámci internacionalizace MUP je každoroční účast na konferenci EAIE, 
která se v roce 2014 konala v Praze, kde se univerzita představila s vlastním stánkem. Na 
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této konferenci, které se účastní každoročně více než 4000 zástupců vysokých škol z 
celého světa, MUP zorganizovala pro 25 zástupců zahraničních univerzit setkání v objektu 
Metropolitní univerzity Praha a představila celý program MUP. Na základě tohoto setkání 
bylo uzavřeno 6 bilaterálních smluv o spolupráci (s univerzitami z Norska, Japonska, USA, 
Kanady, Německa, Španělska). 

Zahraniční oddělení MUP průběžně spolupracuje se všemi pedagogy i studenty 
a zprostředkovává nabídky na možnosti získání stipendií na studijní pobyt i na praxi 
v zahraničí (včetně výukových programů pro učitele), a to ze všech dostupných zdrojů. 
V roce 2014 se podařilo získat několik stipendií pro studenty v rámci programu Duo Korea 
a Duo Japan. Studenti jsou úspěšní i při získávání stipendií tchajwanské vlády. 

V rámci internacionalizace MUP byla Metropolitní univerzita Praha rovněž úspěšná 
v rámci vyhlášeného grantu o jedno místo za Českou republiku v účasti na vzdělávacím 
veletrhu ve Vietnamu, který organizovala Evropská komise (veletrh EHEF) a 
z předložených projektových žádostí českých VŠ vybrala Evropská komise Metropolitní 
univerzitu Praha a tím univerzita získala účast na veletrhu vysokých škol ze zemí EU 
v Hanoji v listopadu 2014, která byla plně financována EU.  

 

b) Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit 
(tabulka 12.1) 

viz tabulková část 

 

c) Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje vč. mobilit   

 (tabulka 12.2) 

viz tabulková část 

 

d) Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí (tabulka 12.3) 

viz tabulková část 
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13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
 
a) Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání. 

o Formální charakteristika 
Systém hodnocení kvality probíhá na MUP v několika rovinách. Jednak jsou 
pravidelně sledovány akademické a vědecko-výzkumné výkony jednotlivých 
akademických pracovníků vedením kateder a následně probíhá pravidelné 
půlroční hodnocení těchto výsledků ze strany vedení univerzity (rektor, 
prorektoři). Základem hodnocení jsou obecně závazné vnitřní předpisy, zejména 
Rozhodnutí rektora, která stanovují minimální publikační a vědeckovýzkumné 
výsledky akademických pracovníků s ohledem na rozsah jejich působení na MUP 
a charakter vyučovaných předmětů. Tato rozhodnutí mají i motivační složku, jejíž 
plnění má dopad na mzdové ohodnocení jednotlivých akademických pracovníků. 
V souvislosti s procesem reakreditací probíhá i vnitřní hodnocení struktury 
jednotlivých studijních oborů, aby jejich obsah odpovídal požadavkům trhu práce 
a uplatnitelnosti absolventů. 

o Zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studenty 
Studenti MUP mohou po skončení každého semestru hodnotit jednotlivé 
absolvované kurzy svého studijního plánu. Hodnocení zahrnuje několik pohledů 
na absolvovanou výuku (výkon vyučujícího, studijní materiály, přínos předmětu 
ve vztahu ke studovanému oboru, vlastní hodnocení studenta) a cílem je získat 
zpětnou vazbu pro další obsahový rozvoj studijních oborů, ale i pro změny 
v personální politice směrem k akademickým pracovníkům. 

o Mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací 
Vnitřní předpisy MUP jasně definují, co je považováno za plagiátorství a zároveň 
metodicky vedou studenty k tomu, aby se ho nedopouštěli. Vedoucí a oponenti 
kvalifikačních prací musí v posudku práce označit, zda se v práci vyskytuje 
podezření na plagiát či nikoliv.  V případě, že se student dopustí plagiátorství, je 
tento případ řešen jako disciplinární přestupek v souladu s Disciplinárním řádem 
MUP.  

 
b) Dále stručně uvede, jak bylo v roce 2014 prováděno vnější hodnocení kvality, zejména 

Akreditační komisí ČR. 
 
V roce 2014 byly Akreditační komisi ČR předkládány pouze reakreditace magisterského 
studijního oboru Politologie a kontrolní zprávy magisterských studijních oborů Regionální 
studia a mezinárodní obchod, Asijská studia a mezinárodní vztahy a Anglofonní studia. 

 
c) Dále stručně uvede, jak byla prováděna v roce 2013 finanční kontrola. 
 
Kontrolní činnost MUP o.p.s. je stanovena platnými směrnicemi a zákonem o účetnictví.  
V roce 2014 byl proveden povinný audit a zároveň několik kontrol ze strany Dozorčí rady 
MUP o.p.s. Kromě těchto kontrol, byly provedeny kontroly ze strany státních organizací a 
ostatních institucí. Ze závěrečných zpráv je zřejmé, že MUP neporušila žádné předpisy a 
dodržuje vše dle platných zákonů. 
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d) Dále stručně uvede, pokud a jaké certifikáty kvality (ISO, atd.) získala. 
 
MUP nezískala v roce 2014 žádné certifikáty kvality.  
 
e) Dále stručně uvede, zda provádí benchmarking (porovnávání) s obdobně zaměřenými 

vysokými školami v ČR, příp. v zahraničí. 
 
Metropolitní univerzita Praha v rámci spolupráce v programu Erasmus při navazování 
nových partnerství provádí vždy srovnání studijních programů, aby bylo možné po 
uzavření smlouvy o spolupráci uznat výsledky studia. Obdobně postupujeme i při 
navazování spolupráce s univerzitami mimo EU. Bez vzájemného uznání studijních 
výsledků není možné takové smlouvy uzavírat. Proto je srovnávání obsahu studia s jinými 
vysokými školami v zahraničí velmi důležité a patří ke každodenní práci vedoucích 
kateder, prorektora pro studijní záležitosti, jakož i s podporou zahraničního oddělení. 
V roce 2014 byly uzavřeny další 3 smlouvy o double degree (Velká Británie, Slovensko a 
Indie) a před podpisem smluv byla provedena analýza kvality, počínaje předmětovou 
skladbou, přes metodickou stránku výuky až po hodnocení dosažených studijních 
výsledků studentů. Teprve na základě takto provedené analýzy je možné uzavřít 
s partnerskou univerzitou smlouvu o double degree. 
 
f) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, 

centra distančního vzdělávání, atd.). 

Vzdělávání na detašovaných pracovištích MUP v Hradci Králové, Liberci a Plzni není 
nabízeno v celém spektru oborů, jež má škola akreditovány, ale pouze ve vybraných 
oborech dle potřeby regionů, v nichž jsou detašovaná pracoviště umístěna, tj. oborů 
Veřejná správa, Mezinárodní vztahy a evropská studia a Evropská studia a veřejná správa. 
Pro všechny základní segmenty a etapy studia platí, že se vzdělávací činnost na 
detašovaných pracovištích řídí totožnými pravidly jako vzdělávací činnost v sídle školy 
v Praze. Vzdělávání probíhá podle stejných studijních plánů, je aplikován jednotný 
harmonogram akademického roku, identická jsou pravidla pro obsazování výuky 
v jednotlivých předmětech konkrétními přednášejícími, shodný je mechanismus přípravy 
a zveřejnění sylabů a studijních opor k jednotlivým předmětům, totožná jsou také pravidla 
i náročnost dílčích atestací. Výuka i dílčí atestace probíhají v sídle detašovaných pracovišť 
s výjimkou státních závěrečných zkoušek a obhajob absolventských prací, které se konají 
v sídle školy. K zajištění řádného průběhu vzdělávání v jednotlivých studijních oborech 
jsou na detašovaných pracovištích zřízeny pobočky Odborné knihovny Jiřího Hájka, které 
poskytují k zápůjčce všechny publikace uvedené v sylabech jako povinná literatura. 
Detašovaná pracoviště jsou standardním způsobem zapojena do struktur školy, tj. každý 
akademický pracovník působící na detašovaném pracovišti je členem jedné z kateder 
školy, pravidelně se účastní porad katedry v Praze a participuje na všech standardních 
aktivitách své katedry. Vedoucí akademické oblasti detašovaného pracoviště se 
pravidelně účastní porad kolegia rektora, aby mohl na detašovaném pracovišti zajistit 
plnou diseminaci úprav vnitřních pravidel pro fungování školy ve všech oblastech, včetně 
vzdělávací. Detašovaná pracoviště jsou plně zapojena rovněž do aktivit výzkumných 
a konferenčních. 
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14 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 
 
a) Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích 
 

Organizace Stát Status 

Asociace pro pokročilou 
výuku v oblasti 
průmyslového vlastnictví při 
WIPO 

Švýcarsko člen 

LEO-NET (Evropská asociace 
na podporu stáží studentů 
vysokých škol) 

Nizozemsko člen 

 
b) Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích 
 

Organizace Stát Status 

Česká konference rektorů ČR člen 

Rada vysokých škol ČR člen 
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15 Závěr 
 
Vysoká škola celkově zhodnotí své působení v uplynulém roce. Uvede, jak se jí dařilo 
naplňovat své strategické záměry a jakým způsobem reagovala na případnou změnu 
vnějšího prostředí. 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., v roce 2014 dále zkvalitňovala personální složení 
pedagogického sboru. V roce 2014 se podařilo stabilizovat personální zabezpečení výuky 
a vědecké činnosti. Jednotlivé katedry také zvýšily svou aktivitu a efektivitu v podávání 
žádostí o externí vědecké granty.  

V sociální oblasti byl i nadále rozvíjen stipendijní program Škola bez bariér, který již deset 
let dává prostor ke studiu mladým lidem s pohybovým postižením. 

V neposlední řadě se dařilo pokračovat v nastoleném trendu internacionalizace, který 
zahrnuje zejména široké možnosti studijních mobilit a pracovních stáží pro studenty. Do 
budoucna je vytvořen dobrý základ pro intenzivnější mezinárodní aktivity v rámci výměn 
akademických pracovníků nebo pro rozvoj Double a Joint Degree programů, což je jednou 
z priorit MUP pro následující období. 

Celkově lze konstatovat, že MUP je stabilizovanou univerzitou, která má dobrý 
předpoklad naplňovat vytyčené cíle a dlouhodobě působit jako kvalitní soukromá 
univerzita jak v rámci českého, tak i mezinárodního prostředí. 

 



Vysoká škola (název)
Doktorské 
studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

MUP
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 3 2 3 3 2 13
ekonomie 62,65 1 1 1 1 4
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 1 1 1 1 4
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
CELKEM 5 4 5 5 2

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

Tab. 3.1: Akreditované studijní programy (počty)**

Pozn.: ** = Žádáme vysoké školy, aby výroční zpráva o činnosti odevzdávaná v elektronické podobě byla ve formátu MS Word a její 
tabulková příloha ve formátu MS Excel. Zároveň vysoké školy žádáme, aby v odevzdávané tabulkové příloze v elektronické podobě 
neměnily strukturu tabulek a jejich formátování. Pokud se příslušná tabulka vysoké školy netýká, ponechte ji, prosím, prázdnou 
(nevyplňujte –, x apod.). V některých případech však hodnota nula může být relevantní; tam, kde vysoká škola dosahuje nulových 
hodnot, uvádějte v MS Excelu nulu. Podobu tabulek v tištěné verzi výroční zprávy je přirozeně možné upravovat. Například v případě 
tabulky 3.1 je možné v tištěné verzi výroční zprávy vypustit řádky s KKOV, kde nemá vysoká škola žádný studijní program.

Bakalářské studium Magisterské studium

Navazující 
magisterské 

studium



Vysoká škola (název)
Doktorské 
studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

MUP
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 1 1 0 0 1 1 1 5
ekonomie 62,65 1
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
CELKEM 2 1 0 0 1 1 1

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

Tab. 3.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty)

Bakalářské studium Magisterské studium

Navazující 
magisterské 

studium



MUP Metropolitní univerzita Praha
Název programu 1 International Relations and European Studies
Partnerské organizace Nottingham Trent University (Velká Británie)
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2012/2013
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 2 semestry na partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský) bakalářský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a 
ukončení

jedná se o vzájemné roční studium na partnerské univerzitě, výběrové 
řízení vychází z přihlášky, jazykového testu nebo předložením 
jazykového certifikátu, eseje, doporučení pedagoga, ústního pohovoru 
před tříčlennou komisí a přijetí nominovaného kandidáta partnerskou 
univerzitou, řádné ukončení studia v souladu se schváleným studijním 
programem

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k 
diplomu?

Dodatek k Diplomu vydává mateřská univerzita studenta, dodatek 
slouží pro oba diplomy. 

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Výměny jsou realizovány s finanční podporou programu Eramsus v 
rozsahu celého akademického roku, studenti neplatí školné ani jiné 
další poplatky škole, platí si pouze pobytové náklady

Název programu 2 International Relations and European Studies
Partnerské organizace Università degli Studi di Trento (Itálie)
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2014/2015
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 2 semestry na partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský) navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a 
ukončení

jedná se o vzájemné roční studium na partnerské univerzitě, výběrové 
řízení vychází z přihlášky, jazykového testu nebo předložením 
jazykového certifikátu, eseje, doporučení pedagoga, ústního pohovoru 
před tříčlennou komisí a přijetí nominovaného kandidáta partnerskou 
univerzitou, řádné ukončení studia v souladu se schváleným studijním 
programem

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k 
diplomu?

Dodatek k Diplomu vydává mateřská univerzita studenta, dodatek 
slouží pro oba diplomy. 

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Výměny jsou realizovány s finanční podporou programu Eramsus v 
rozsahu celého akademického roku, studenti neplatí školné ani jiné 
další poplatky škole, platí si pouze pobytové náklady

Název programu 3 Mezinárodní vztahy a evropská studia
Partnerské organizace Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2014/2015
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 2 semestry na partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský) bakalářský

Tab. 3.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy



Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a 
ukončení

jedná se o vzájemné roční studium na partnerské univerzitě, výběrové 
řízení vychází z přihlášky, jazykového testu nebo předložením 
jazykového certifikátu, eseje, doporučení pedagoga, ústního pohovoru 
před tříčlennou komisí a přijetí nominovaného kandidáta partnerskou 
univerzitou, řádné ukončení studia v souladu se schváleným studijním 
programem

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k 
diplomu?

Dodatek k Diplomu vydává mateřská univerzita studenta, dodatek 
slouží pro oba diplomy. 

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Výměny jsou realizovány s finanční podporou programu Eramsus v 
rozsahu celého akademického roku, studenti neplatí školné ani jiné 
další poplatky škole, platí si pouze pobytové náklady

Název programu 4 International Relations and European Studies
Partnerské organizace Manipal University (Indie)
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2015/2016
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 2 semestry na partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský) navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a 
ukončení

jedná se o vzájemné roční studium na partnerské univerzitě, výběrové 
řízení vychází z přihlášky, jazykového testu nebo předložením 
jazykového certifikátu, eseje, doporučení pedagoga, ústního pohovoru 
před tříčlennou komisí a přijetí nominovaného kandidáta partnerskou 
univerzitou, řádné ukončení studia v souladu se schváleným studijním 
programem

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k 
diplomu?

Dodatek k Diplomu vydává mateřská univerzita studenta, dodatek 
slouží pro oba diplomy. 

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Studenti neplatí školné ani jiné poplatky na partnerské vysoké škole. 
MUP neposkytuje žádnou finanční podporu, studenti si pobytové 
náklady v zahraničí platí sami z vlastních zdrojů



Vysoká škola (název)
Název studijního programu 1
Skupina KKOV
Partnerská vysoká škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a 
ukončení

Tab. 3.4: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou 
školou



Vysoká škola (název)
Název studijního programu 1
Skupina KKOV
Partnerská vyšší odborná škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a 
ukončení

Tab. 3.5: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou 
školou



MUP Metropolitní univerzita Praha Metropolitní univerzita Praha Metropolitní univerzita Praha
Název studijního programu 1 Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia
Skupina KKOV 67 67 67
Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde probíhá 
výuka akreditovaných studijních programů nebo 
jejich částí Univerzitní středisko Plzeňniverzitní středisko Hradec Králové Univerzitní středisko Liberec
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční, kombinovaná prezenční, kombinovaná kombinovaná
Délka studia (semestry) 6 6 6
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský) bakalářský bakalářský bakalářský
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? 
ANO/NE NE NE NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifikačních prací? ANO/NE NE NE NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 7 8 4
Název studijního programu 2 Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia
Skupina KKOV 67 67 67
Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde probíhá 
výuka akreditovaných studijních programů nebo 
jejich částí Univerzitní středisko Plzeňniverzitní středisko Hradec Králové Univerzitní středisko Liberec
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaná kombinovaná kombinovaná
Délka studia (semestry) 4 4 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský) navazující magisterský navazující magisterský navazující magisterský
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? 
ANO/NE NE NE NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifikačních prací? ANO/NE NE NE NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 7 8 4
Název studijního programu 3 Právní specializace Právní specializace Právní specializace

Skupina KKOV 68 68 68
Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde probíhá 
výuka akreditovaných studijních programů nebo 
jejich částí Univerzitní středisko Plzeň Univerzitní středisko Plzeň Univerzitní středisko Plzeň
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaná kombinovaná kombinovaná
Délka studia (semestry) 6 6 6
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský) bakalářský bakalářský bakalářský
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? 
ANO/NE NE NE NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifikačních prací? ANO/NE NE NE NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 7 7 3

Tab. 3.6: Akreditované studijní programy nebo jejich části, 
které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má 

sídlo (mimo odbornou praxi)



Vysoká škola (název)
Doktorské 
studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

MUP
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 1366 1058 482 1297 49 4203
ekonomie 62,65 333 155 60 198 746
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 105 427 532
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
CELKEM 1804 1640 542 1495 49 5481

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

Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)

Bakalářské studium Magisterské studium

Navazující 
magisterské 

studium



Vysoká škola (název)
Doktorské 
studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

MUP
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73
ekonomie 62,65
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 1366 1058 482 1297 49 4203
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75 333 155 60 198 746

obory z oblasti psychologie 77 105 427 532
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
CELKEM 1804 1640 542 1495 49 5481
P = prezenční K/D = kombinované / distanční
**Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sama a vysoká škola ji nevykazuje v počtech studentů 
rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.

Tab. 4.2: Studenti - samoplátci** (počty)

Bakalářské studium Magisterské studium

Navazující 
magisterské 

studium



Vysoká škola (název)
Doktorské 
studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

MUP
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 7 450 15 663 29 1164
ekonomie 62,65 2 60 1 71 134
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 267 267
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
CELKEM 9 777 16 734 29 1565

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

Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let 

Bakalářské studium Magisterské studium

Navazující 
magisterské 

studium



MUP
Doktorské 
studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 57 47 5 37 2 148
ekonomie 62,65 10 8 1 15 34
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 1 11 12
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
CELKEM 68 66 6 52 2 194

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

Tab. 4.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)

Bakalářské studium Magisterské studium

Navazující 
magisterské 

studium



MUP
Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 265 304 125 460 4 1158
ekonomie 62,65 44 33 12 51 140
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 31 166 197
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
CELKEM 340 503 137 511 4 1495

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

Tab. 5.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)

Bakalářské studium Magisterské studium
Navazující 

magisterské 
studium



Vysoká škola (název)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijatých

Počet 
zapsaných 
ke studiu

Počet 
přihlášek

Počet 
přijatých

Počet 
zapsaných 
ke studiu

Počet 
přihlášek

Počet 
přijatých

Počet 
zapsaných 
ke studiu

Počet 
přihlášek

Počet 
přijatých

Počet 
zapsaných 
ke studiu

MUP
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 1062 869 680 924 848 702 29 8 7
ekonomie 62,65 318 231 169 137 127 112
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 277 262 201
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
CELKEM 1657 1362 1050 1061 975 814 29 8 7

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

Tab. 6.1: Zájem o studium na vysoké škole

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium



Vysoká škola (název)
Navazující magisterské 

studium Doktorské studium
MUP 449 2
CELKEM za celou vysokou 
školu 449 2

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

Tab. 6.2: Studenti navazujícího magisterského a doktorského 
studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké 

škole
Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských 
studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole



Vysoká škola (název) CELKEM

CELKEM Profesoři Docenti
Odborní 
asistenti Asistenti Lektoři

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

MUP 116,38 8,3 29,5 78,58 116,38

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu 
pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu

Vědečtí 
pracovníci

***

Tab. 7.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**)

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle § 70 zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách)

Akademičtí pracovníci



Vysoká škola (název) CELKEM

MUP
CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 29 let 45 30 45
30-39 let 7 8 130 45 137
40-49 let 13 5 58 27 71
50-59 let 8 16 10 17 8 41
60-69 let 9 12 5 2 23
nad 70 let 10 1 11
CELKEM 27 49 28 252 110 328

Vědečtí, výzkumní a 
vývojoví pracovníci 

podílející se na 
pedagog. činnosti

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle 
§70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

Tab. 7.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

Vědečtí pracovníci***Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři

Akademičtí pracovníci



Vysoká škola (název) CELKEM

MUP

Rozsahy úvazků prof. doc.
DrSc., CSc., Dr., 

Ph.D., Th.D. ostatní
do 0,3 9 26 95 38 168
do 0,5 9 5 20 7 41
do 0,7 0 3 18 4 25
do 1,0 9 15 35 35 94
CELKEM 24 49 168 84 328

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul

Tab. 7.3: Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních 
úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

(počty fyzických osob)

Akademičtí pracovníci



Vysoká škola (název)
MUP
CELKEM

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah

Tab. 7.4: Akademičtí pracovníci** 
s cizím státním občanstvím (počty 

fyzických osob)

18
18



Vysoká škola (název) Počet
Věkový průměr 
nově jmenovaných

MUP
Profesoři jmenovaní v roce 2014 1 63
Docenti jmenovaní v roce 2014 0
CELKEM profesoři 1 63
CELKEM docenti 0

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

Tab. 7.5: Nově jmenovaní docenti a profesoři 
(počty)



Vysoká škola (název)
Počet 
kurzů Počet účastníků

Kurzy orientované na pedagogické 
dovednosti 0
Kurzy orientované na obecné 
dovednosti 0
Kurzy odborné 0
CELKEM 0

Tab. 7.6: Přehled kurzů dalšího vzdělávání 
akademických pracovníků*

* = Jedná se o všechny kurzy dalšího vzdělávání, které buď realizuje 
sama vysoká škola anebo přispívá svým zaměstnancům na účast v 
nich (v případě, že se jedná o kurzy zajištěné externě).



Vysoká škola (název) MUP
Účel stipendia Počty studentů
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 
výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 
předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 4
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 989

z toho ubytovací stipendium
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 19
jiná stipendia
CELKEM

Tab. 8.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia 
(počty studentů)



Vysoká škola (název) MUP
Lůžková kapacita kolejí VŠ 
celková 0
Počet lůžek v pronajatých 
zařízeních 0
Počet podaných žádostí o 
ubytování k 31/12/2014 0
Počet kladně vyřízených 
žádostí o ubytování k 
31/12/2014 0
Počet lůžkodnů v roce 2014 0

Počet hlavních jídel vydaných 
v roce 2014 studentům 0

Počet hlavních jídel vydaných 
v roce 2014 zaměstnancům 
vysoké školy 0
Počet hlavních jídel vydaných 
v roce 2014 ostatním 
strávníkům 0

Tab. 8.2: Ubytování, stravování



MUP Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok 4 451
Knihovní fond celkem 47 253

Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)*

73 titulů 
tištěných časopisů

Tab. 9.1: Vysokoškolské knihovny

Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které 
knihovna sama předplácí (resp. získává darem, 
výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují 
se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup 
v rámci konsorcií na plnotextové zdroje.



Vysoká škola (název)

do 15 hod
do 100 
hod více do 15 hod

do 100 
hod více

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 5 1 6
ekonomie 62,65 2 2
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 2 2
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
CELKEM 9 1 10

Tab. 10.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

Kurzy orientované na výkon 
povolání Kurzy zájmové

U3V CELKEM



Vysoká škola (název)

do 15 hod
do 100 
hod více do 15 hod

do 100 
hod více

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 50 22 72
ekonomie 62,65 23 23
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 1 1
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
CELKEM 74 22 96

Tab. 10.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

Kurzy orientované na výkon 
povolání Kurzy zájmové

U3V CELKEM

Z toho počet účastníků, jež 
byli přijímaní do 

akreditovaných studijních 
programů podle § 60 zákona o 

vysokých školách



MUP
CELKOVÝ 
počet

S počtem účastníků 
vyšším než 60 (z 
CELKEM)

S mezinárodní 
účastí (z CELKEM)

CELKEM 16 12 10

Tab. 11.1: Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou 
(počty)



MUP Počty osob
Fakulta 1 (název)* 0
Fakulta 2 (název)* 0
CELKEM 0

Tab. 11.2: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v 
akreditovaných studijních programech** (počty)

Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu

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



MUP Počty studijních oborů
CELKEM 0

Tab. 11.3: Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné 
absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce (počty)

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



Vysoká škola (název) Počet spin-off/start-up podniků
CELKEM 0

Tab. 11.4: Spin-off/start-up podniky podpořené vysokou 
školou v roce 2014 (počty)



MUP

Erasmus Comenius Grundtvig Leonardo
Jean 
Monnet

Erasmus 
Mundus Tempus Další Ceepus Aktion

Rozvojové 
programy 
MŠMT Ostatní

Počet projektů 1 1 2
Počet vyslaných studentů* 162 9 171
Počet přijatých studentů** 159 0 159

Počet vyslaných akademických 
pracovníků*** 12 0 12

Počet přijatých akademických 
pracovníků**** 10 0 10
Počet vyslaných ostatních 
pracovníků 8 8
Počet přijatých ostatních 
pracovníků 11 11
Dotace v tis. Kč 14 168 1 120 15288

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze 
pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž 
pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Tab. 12.1: Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů

CELKEM

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž 
pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 
týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání



MUP

CELKEM
Z toho Marie-
Curie Actions Ostatní

Počet projektů 1 1
Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných akademických 
a vědeckých pracovníků***

Počet přijatých akademických 
a vědeckých pracovníků****
Dotace v tis. Kč 1129,807 1129,807

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí a vědečtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční 
pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž 
pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí a vědečtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti 
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 
pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

7. rámcový program EK

Tab. 12.2: Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu 
a vývoje

CELKEM

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti 
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 
dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt 
začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i 
jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.



Vysoká škola (název)

Země

Počet 
vyslaných 
studentů*

Počet 
přijatých 
studentů**

Počet vyslaných 
akademických 
pracovníků***

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků****

Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Americká Samoa
Americké Panenské ostrovy
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua a Barbuda
Argentina
Arménie
Aruba
Austrálie
Ázerbájdžán
Bahamy
Bahrajn
Bangladéš
Barbados
Belgie 9 9
Belize
Bělorusko
Benin
Bermudy
Bhútán
Bolívie
Bosna a Hercegovina
Botswana
Brazílie 2
Britské indickooceánské území
Britské Panenské ostrovy
Brunej
Bulharsko 1 4
Burkina Faso
Burundi
Cookovy ostrovy
Curaçao
Čad
Černá Hora
Čína 1 7
Dánsko 3 7
Demokratická republika Kongo
Dominika
Dominikánská republika
Džibutsko
Egypt
Ekvádor 2
Eritrea
Estonsko 3 1
Etiopie
Faerské ostrovy

Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí*****



Falklandy (Malvíny)
Fidži
Filipíny
Finsko 5 2
Francie 5 11
Francouzská Guyana
Francouzská Polynésie
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenada
Grónsko
Gruzie
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hongkong
Chile
Chorvatsko 2
Indie
Indonésie 2
Irák
Írán
Irsko 8
Island 1 1 1
Itálie 9 10 2
Izrael
Jamajka
Japonsko 1
Jemen
Jersey
Jižní Afrika
Jižní Súdán
Jordánsko
Kajmanské ostrovy
Kambodža
Kamerun
Kanada 2
Kapverdy
Karibské Nizozemsko (Bonaire, Sv. Eustach a Saba)
Katar
Kazachstán
Keňa
Kiribati
Kokosové (Keelingovy) ostrovy
Kolumbie 7
Komory
Konžská republika
Korejská lidově demokratická republika
Korejská republika 6 14
Kosovo
Kostarika



Kuba
Kuvajt
Kypr 7 1 1
Kyrgyzstán
Laos
Lesotho
Libanon
Libérie
Libye
Lichtenštejnsko
Litva 4 8 1
Lotyšsko 1 1 1
Lucembursko
Macao
Madagaskar
Maďarsko 2
Makedonie 4
Malajsie
Malawi
Maledivy
Mali
Malta 4
Man
Maroko 1
Marshallovy ostrovy
Martinik
Mauricius
Mauritánie
Mayotte
Mexiko 1 2
Mikronésie
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Barma)
Namibie
Nauru
Německo 10 7
Nepál
Niger
Nigérie
Nikaragua
Niue
Nizozemsko 4 4
Norfolk
Norsko 2 1
Nová Kaledonie 1
Nový Zéland
Okupované palestinské území
Omán
Pákistán
Palau
Panama
Papua-Nová Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn



Pobřeží slonoviny
Polsko 1
Portoriko
Portugalsko 5 5 1
Rakousko 2
Réunion
Rovníková Guinea
Rumunsko 2 4
Rusko
Rwanda
Řecko 7 12
Saint Pierre a Miquelon
Salvador
Samoa
San Marino
Saúdská Arábie
Senegal
Severní Mariany
Seychely
Sierra Leone
Singapur
Slovensko 7 21 2 6
Slovinsko 1 2 1
Somálsko
Spojené arabské emiráty
Spojené království 22 5 2
Spojené státy americké 1
Srbsko
Středoafrická republika
Súdán
Surinam
Svalbard
Svatá Helena
Svatá Lucie
Svatý Bartoloměj
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Martin (francouzská část)
Svatý Martin (nizozemská část)
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Svatý Vincenc a Grenadiny
Svazijsko
Sýrie
Šalomounovy ostrovy
Španělsko 16 9
Šrí Lanka
Švédsko 7 2
Švýcarsko
Tádžikistán
Tanzanie
Thajsko 5
Tchaj-wan 4 2
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko 12 27 3 2
Turkmenistán
Turks a Caicos



Tuvalu
Uganda
Ukrajina 1
Uruguay
Uzbekistán
Vánoční ostrov
Vanuatu
Vatikán
Venezuela
Vietnam
Východní Timor
Wallis a Futuna
Zambie
Západní Sahara
Zimbabwe
Ostatní země
CELKEM 182 200 13 10

Pozn.:  ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem 
je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat dodatečnou zátěž pro vysoké školy při 
vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku.

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž 
pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak 
dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 
2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, 
uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti 
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. 
Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti pracovníci, jejichž 
pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak 
dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.



Kapitálové Běžné
Program na podporu vzájemné spolupráce 
vysokých škol
Program na podporu vzájemné spolupráce 
tuzemských a zahraničních vysokých škol

Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké 
školy se sídlem na území hlavního města Prahy 
CELKEM

Pozn.: ** = Do sloupce „Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč“ uvádějte finanční prostředky, které byly vysoké škole 
poskytnuty tj. nikoliv celkovou částku projektu, jehož je vysoká škola koordinátorem.

Tab. 15.1: Zapojení vysoké školy do Centralizovaných rozvojových 
projektů MŠMT v roce 2014 (pouze veřejné vysoké školy)*

Poskytnuté finanční prostředky v 
tis. Kč**

Počet 
přijatých 
projektů*

Vysoká škola (název)

Pozn.: * = Do kolonky „Počet přijatých projektů“ uvádějte všechny projekty, ve kterých je vysoká škola zapojena (tj. nejen které 
koordinovala).



Kapitálové Běžné
Výchozí 

stav Cílový stav
Institucionální rozvojový plán
Název stanoveného cíle 1*
Název stanoveného cíle 2*
CELKEM

Pozn.: * = V případě potřeby přidejte řádky.

Poskytnuté finanční prostředky 
v tis. KčVysoká škola (název)

Naplňování 
stanovených 

cílů/indikátorů

Tab. 15.2: Institucionální rozvojový plán vysoké školy v roce 2014
(pouze veřejné vysoké školy)



Vysoká škola (název)

Tematický okruh

Počet 
přijatých 
projektů Kapitálové Běžné CELKEM

A
B
C
E
F
G
CELKEM

Tab. 15.3: Zapojení vysoké školy do Fondu rozvoje vysokých škol 
v roce 2014 (pouze pro veřejné vysoké školy)

Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč
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