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Hlavní část Výroční zprávy o činnosti MUP za rok 2016 
 

Metropolitní univerzita Praha se v roce 2016 soustředila především na naplňování 
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 
další tvůrčí činnosti, který byl projednán Vědeckou radou MUP a schválen ředitelem 
Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., dne 15. září 2015.  

Níže jsou popsány veškeré aktivity a výsledky vědecké a výzkumné činnosti Metropolitní 
univerzity Praha za rok 2016.  
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Přehled aktivit výzkumných center a kateder 
 
Centrum bezpečnostních studií (C4SS) 
 
Centrum bezpečnostních studií sdružuje členy kateder Mezinárodních vztahů a 
evropských studií, International Relations and European Studies a Bezpečnostních studií. 
Hlavními cíli C4SS v oblasti vědecko-výzkumné činnosti je propojení mezinárodně 
uznávaného výzkumu globální, regionální a lokální bezpečnosti s vytvořením 
intelektuálních podmínek pro výchovu budoucí generace odborníků z ČR i zahraničí. 
Ambice C4SS je stát se vzorovým výzkumným pracovištěm v rámci MUP a dále posílit 
výzkumnou identitu univerzity, zejména v mezinárodním prostředí. 
 
Vedle posílení výzkumné pozice a prestiže MUP bude zásadní ambicí C4SS významnou 
měrou přispět k etablování trvalejší výzkumné spolupráce meziinstitucionálního 
charakteru, a to jak v domácím, tak i stále důležitějším mezinárodním kontextu. Novou 
důležitou ambicí C4SS je proto i pravidelný příliv mozků ze zahraničí skrze vytvoření nové 
pozice PostDoku, díky níž každoročně získáváme kvalitní čerstvé absolventy doktorského 
studia ze zahraničí. 
 
Základní čtyři póly výzkumné koncepce C4SS jsou založeny na výzkumu bezpečnostních 
fenoménů v těchto oblastech: 1. řešení a transformace konfliktů; 2. privatizace 
bezpečnosti a terorismu; 3. nové bezpečnostní hrozby; 4. bezpečnost malého státu. 
 
Pořádané konference, kulaté stoly, přednášky a semináře 

 Exkluzivní komentovaná prohlídka stálé expozice Armádního muzea Žižkov - akce u 
příležitosti oslav 15 let MUP, 29. 3. 2016. 

 8. výroční studentská konference, MUP, 15. 4. 20016. 

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: Designing Social Research: Before 
Methodology, dr. Andrea Gilli, 23. 5. 2016. 

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: Discourse Analysis: A Quick Guide, 
dr. Evangelos Fanoulis, 8. 3. 2016. 

 Dvacet let po Daytonu, kulatý stůl, 15. 3. 2016.   

 Remilitarizace české společnosti, kulatý stůl, 22. 3. 2016. 

 V4 Goes Cyber, expertní debata, 5. 4. 2016. 

 Národ na pochodu: Kurdové, kulatý stůl, 12. 4. 2016. 

 Mezinárodní konference Post-Soviet Central Asia: 25 Years Since Independence (spolu 
s katedrou Bezpečnostních studií a katedrou International Relations and European 
Studies), 21. 10. 2016. 

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: Examining the impact of civil wars and armed 
non-state actors on state failure, Dr. Huseyn Aliyev, 23. 11. 2016. 

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: The Syrian Refugee Crisis: A Failure of the EU’s 
Comprehensive Approach to Security? Dr. Evangelous Fanoulis, 6. 12. 2016 

 Prague Agenda – spolupořadatelství ze strany C4SS (společně s Ministerstvem 
zahraničních věcí ČR a Ústavem mezinárodních vztahů, Praha, 1. - 2. 12. 2016) 

 Výroční expertní konference C4SS – Resilience: Intervědní perspektivy 9. 12. 2016.  
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Výzkumná a grantová činnost 

 Grant GAČR Anatomie revizionismu a jeho vliv na (sub-)regionální institucionalizace a 
aliance (GA16-02288S, 2016-2018)  

 Interní VVZ Transformace Centra bezpečnostních studií MUP (2015–2018) 
 
Vystoupení členů centra na významných konferencích 
 
Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 
Zahraniční  

 Prezentace na ISA 2016 Annual Conference, Atlanta, USA, March 16th–19th, 2016. 

 Prezentace na CEEISA-ISA 2016 Joint International Conference, Lublaň, Slovinsko, 
23.–25. 6. 2016. 

 Prezentace na UACES Annual Conference, Londýn, Velká Británie, 4.–7. 9. 2016. 
 
Domácí 

 Prezentace na ECPR Annual Conference, Praha, 8.–10. 9. 2016. 

 Vedení panelu Fighting ISIS na mezinárodní konferenci Euroatlantic Security: A 
Pre-Warsaw Assessment, George Marshall Center a ÚMV, Praha, 29. 2. 2016. 

 
Doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D. 
Zahraniční 

 Prezentace na ECPR Standing Group/External, The 8th Pan-European Conference on 
the European Union, Trento, Itálie, 15.–18. 6. 2016.  

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

 Prezentace na ISA Annual Convention, Atlanta, USA, 16.-19.3.2016. 
 
Dagmar Rychnovská, Ph.D. 
Mezinárodní 

 Prezentace na ECPR Annual Conference, Praha, 8.–10. 9. 2016. 
 
Doc. Mats Braun, Ph.D. 
Zahraniční 

 Prezentace na UACES 46th Annual Conference, London, příspěvek: "Small Visegrad 
Countries and EU Climate and Energy Policy", 5.–7. 9. 2016. 

 Prezentace na workshopu Climate politics in small European states, Dublin City 
University, příspěvek: "The Visegrad Cooperation and the EU Climate and Energy 
Policy“, 1.–2. 6. 2016. 

 
Další významná činnost členů centra 

 Dojednání společného magisterského programu s Aston University a příprava jeho 
realizace od akademického roku 2017–2018 (doc.  Bureš, doc. Hynek, dr. Krulišová) 

 Rekrutace nového post-doca dr. Huseyn Aliyeva. 

 Výzkumná cesta doc. Hynka a dr. Krulišové: University of Westminster, Aston 
University Birmingham, Velká Británie, listopad 2016. 
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Katedra anglofonních studií 
 
Studijní a pracovní cesty  
Prof. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. 

 desetidenní studijní pobyt v Jihoafrické republice, Bloemfontein University  
 
Zastoupení MUP v odborných institucích  
Katedra AS zajištovala členství a činnost v těchto institucích: 

 RC 15 IPSA 

 RC 50 IPSA 

 CEACS (Central European Association for Canadian Studies) 

 ESSE (European Society for the Study of English) 

 International Phonetic Association  

 Zastoupení MUP v edičních a redakčních radách 

 RR Mezinárodní vztahy 

 RR the Annual of Language and Politics and Politics of Identity 

 Interactions, Ege University, Izmir, Turecko 

 Brno Studies in English, Masarykova Univerzita 

 Akustické listy 

 Naše řeč 
 
Příspěvky na mezinárodních konferencích a seminářích 
 
Mgr. Klára Kolinská, MA, Ph.D. 

 2. mezinárodní konferenci o literatuře a kulturních studiích: „Jazyky, kultury a gender“  
na Ege University v Izmiru, Turecko v květnu (příspěvek Unnatural and Accidental 
Women: Enacting Gendered Violence in the Works of Native Canadian Playwright)  

 konference v Odense pořádaná Southern  University of Denmark (příspěvek 
„Summitting with Sea Beasts: Humour as /for Subversion in the Art of Alootook Ipellie 
– presented at American Indian Workshop on“ Humour“) 

 
Gerald Power, Ph.D. 

 konference v Londýně, červenec 2016, King´s College (příspěvek Thatcher´s Reception 
in Czechoslovakia) 

 konference pořádaná National University of Ireland, Galway, srpen 2016 (příspěvek Sir 
William Brabazon and the formation of the „New English“)  

 se stejným příspěvkem vystoupil v Institute of Historical Research, Londýn  
 
Příspěvky na národních konferencích a seminářích 
 
Prof. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. 

 Budoucnost EU, ZČU Plzeň 
 

Mgr. K. Kolinská, MA, Ph.D. 

 Duben 2016, přednáška na katedře anglistiky Masarykovy Univerzity Brno (přednáška 
„Translating the Rez“) 
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Konference pořádané na MUP  

 „Czech Receptions of other Literatures in English“ (duben 2016), pořadatelka Mgr. 
Klára Kolinská, MA, Ph.D 

 Mezinárodní konference „Teaching and Researching the Anglophone World in 
Europe“ (duben 2016), pořadatel Gerald Power, Ph.D.  
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Katedra asijských studií a Centrum indo-pacifických studií (CIPS) 
 
Zastoupení MUP v odborných a vědeckých institucích a profesních organizacích: 
Katedra asijských studií v roce 2016 zajišťovala členství a činnost v těchto mezinárodních 
institucích: 

 Association of Southeast Asian Studies in United Kingdom;  

 Ediční rada CEJISS; 

 Ediční rada Routledge pro knihy v oblasti Asia-Pacific Studies;  

 European Association of Southeast Asian Studies; 

 European Consortium for Political Research; 

 Genderová komora České republiky; 

 International Studies Association; 

 Obec překladatelů ČR; 

 Oborová rada doktorského studia filozofie, FF, Ostravská univerzita. 
 
Spolupráce s dalšími organizacemi a školami 
V průběhu roku 2016 uskutečňovala Katedra asijských studií spolupráci s těmito 
organizacemi a školami: 

 Antioch College v USA; 

 Evropský parlament mládeže v Jihlavě; 

 KIIT University, Bhubaneswar, Indie; 

 UK Praha, FHS (Katedra genderových studií) a FF UK (Institut centrální a jižní Asie) 

 University of Calcutta: Bengali Studies Department, Indie; 

 University of Calcutta: Center for Women Studies, Indie; 

 Univerzita Palackého v Olomouci, ČR; 

 Waseda University a Ritsumeikam APU v Japonsku. 
 
Publikační činnost členů katedry (mimo granty VVZ): 

 Andělová, P.–Grünwald, R. 2016. Politická ekologie ve společenských vědách, 
Politické vedy, roč. 19, č. 1, s. 71-104. ISSN 1335-2741.  

 Knotková-Čapková, B. On Feminisms in Czech Political Contexts. In: Alternatif 
Politika, 2016, Special Issue. 
 Viz http://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/Subat2016-OzelSayi/ 
Subat2016-OzelSayi.pdf., pp. 61-81.  

 Kolmaš, M. 2016. Japan and the Kyoto Protocol: Reconstructing proactive identity 
through environmental multilateralism, The Pacific Review, DOI: 
10.1080/09512748.2016.1273253 

 Kolmaš, M. 2016. China's approach to regional cooperation, China Report, Vol. 52, 
No. 3, s. 192-210. 

 Kolmaš, M. 2016. Spolupráce napříč tradicemi. Praha: Karolinum. 

 Strašáková, M. 2016. The Lives of Vietnamese Women in the Czech Republic. 
In: Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe, Jusova, I. and 
Siklova, J. (eds)., Bloomington: Indiana University Press.  
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Grantová činnost členů katedry (mimo IPRVO): 

 Od roku 2016 se Dr. Michal Kolmaš účastní grantu na téma “Anatomie revizionismu” 
od GAČR (GA16-02288S) pod vedením doc. Oldřicha Bureše. Cílem je prozkoumat 
koncept revisionismu a jeho současné podoby v post-sovětském a asijském prostoru. 
Rolí dr. Kolmaše je analýza revisionismu ve Východní Asii. V roce 2016 za podpory 
grantu navštívil výzkumně Japonsko (16.–24. 9.) a publikoval dva výzkumné články. 

 
Příspěvky na mezinárodních konferencích a seminářích v roce 2016: 

 Petra Andělová, „Dangerous Reefs of the Maritime Silk Road“, Southeast Asian 
Symposium 2016, Oxford, Mathematical Insitute, University of Oxford, 14. -16. 4. 
2016. 

 Petra Andělová. „Shared Past, Divided Presence, Parted Future: Unique and General 
Features of Taiwan Relations with China.“ Taiwan: Changes, Choices, Challenges, 
MUP, 9. 11. 2016. 

 Blanka Knotková-Čapková, „Mothers at the Martgin in Masaweta Debi´s Short 
Stories“, 8th Annual Prague Conference on Asian Studies, Prague, MUP, 11. 11. 2016. 

 Michal Kolmaš, “Identity entrepreneurship and policy change in Japan”, European 
Consortium for Political Research General Conference, Praha, 7.–9. 9. 2016. 

 Michal Kolmaš, “American pivot to Asia”, International Studies Association 
conference, Lublaň, 23.–25. 6. 2016. 

 Michal Kolmaš, “Collective self-defense and Japan’s incrementalism”, 8th Annual 
Prague Conference on Asian Studies, Prague, MUP, 11. 11. 2016. 

 Mária Strašáková, “Security Cooperation of Japan and Vietnam in the South China 
Sea“, 8th Annual Prague Conference on Asian Studies, Prague, MUP, 11. 11. 2016. 

 Mária Strašáková, “Japan and Vietnam Hedging China in the South China Sea.“, 
ASEASUK Conference 2016, London, School of Oriental and African Studies, 14.–16. 9. 
2016. 

 Mária Strašáková, “From Foe to Friend: the U.S.- Vietnam Converging Interests in 
Southeast Asia.“ Southeast Asian Symposium 2016, Oxford, Mathematical Insitute, 
University of Oxford, 14.–16. 4. 2016. 

 
Zvané hostovské přednášky v zahraničí v roce 2016: 
 
Blanka Knotková-Čapková  

 18. 2. 2016 – On Czech Tagore and Bengali Studies (University of Calcutta, Bengali 
Studies Department) 

 19. 2. 2016 – Methodology of Gender Analysis in Religious Studies (University of 
Calcutta, Center for Women Studies) 

 
Centrum indo-pacifických studií 
Cílem Centra indo-pacifických studií je relevantní vědeckovýzkumná činnost, zaměřena na 
aktuální otázky a problémy v regionu a jejich následné sdílení, realizované hlavně formou 
odborných seminářů, mezinárodních konferencí a Hostovských přednášek, kulatých stolů 
a publikační činnosti. 
 
Hostovské přednášky a workshopy uspořádané v roce 2016 

 30. 11.   Recent Political Development in India 
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 26. 10.  Terrorism in India: Methods, Groups and Prospectives 

 19. 10. Hindu Nationalism: Beginnings, Development and Contemporary 
Situation 

 10. 5.  Politics of Change in Myanmar after the 2015 Elections 

 26. 4.  Human Security in EU Foreign Policy: Lessons from the Pacific 

 31. 3.  New Religious Nationalism in Chinese Societies 
 
Konference uspořádané v roce 2016 

 20. 11. výroční konference KAS a CIPSu na téma: Non-Traditional Security in 
Asia: Threats and Opportunities 

 9. 11. ve spolupráci s Taipei Economic and Cultural Office se konala 
konference na téma: Taiwan: Changes, Choices and Challenges 

 
Dlouhodobé vědecko-výzkumné záměry MUP 

Centrum indo-pacifických studií v roce 2016 pokračovalo v řešení projektu číslo 34-07, 
jehož záměrem je zmapování a analýza nejnovějšího vývoje mezinárodních vztahů v Asii a 
Pacifiku v posledních pěti letech, kdy dochází nejen k viditelnějšímu vzestupu Číny, stejně 
jako přesunu pozornosti USA i EU do Asie.  

Zároveň projekt Dr. Kolmaše se zaměřuje na analýzu západních konceptů mezinárodních 
vztahů v jejich nezápadním kontextu. Připojuje se tak do velmi zajímavé a důležité debaty 
o „imperialismu západní vědy“, kdy nezápadní státy používají koncepty, které vznikly ze 
západní historické zkušenosti. V nezápadních kontextech s jejich aplikací proto mohou být 
problémy. Tuto teoretickou strunu ukáže na příkladu konceptu institucionalizované 
spolupráce – multilateralismu. Prozkoumá jej v intencích nezápadních intelektuálních 
tradic v jejich historických kořenech, plánuje se zaměřit zejména na Japonsko.  

Doc. Knotková-Čapková v letech 2016-17 rozvíjí dále projekt 34-06, v jehož rámci byla za 
rok 2015 vydána publikace Knotková-Čapková et al., Tagore on Discriminations. 
Representing the unrepresented (MUP Press). Nyní pracuje autorský kolektiv pod jejím 
vedením (Prof. PhDr. Dalimír Hajko, Dr. Sc., Ing. Soňa Bendíková, Ph.D., Mgr. Kateřina 
Kuncová Petersen a Mgr. Michaela Kreuterová) na nové publikaci, která by měla sloužit i 
jako výukový materiál pro kurzy Katedry asijských studií. Koncepčně se zaměří nejen na 
charakteristiku a vývoj politických struktur a pozici Indické republiky z hlediska 
mezinárodních a regionálních vztahů, ale i na sociálně a kulturně kontextualizovaný vhled 
do současné indické společnosti. Pozornost bude věnována také občanské politice a 
otázkám sociálních, genderových, etnických a jiných (ne)rovností a na naplňování principu 
lidských práv z hlediska indických kulturně-sociálních specifik. 

 
Publikační činnost v rámci vědecko-výzkumných záměrů MUP podporovaných z IPRVO 
V rámci vědecko-výzkumných záměrů IPRVO byly vydány následující výstupy: 

 Andělová, P. 2016. Boundaries and Frontiers in Southeast Asia: Fences Have 
Made Fretful Neighbors. In: Unresolved Border, Land, and Maritime Disputes in 
Southeast Asia, Gerstl, A. and Strasakova, M. (eds)., Leiden: Brill, Studies on East 
Asian Security and International Relations. 

 Andělová P., Strašáková M. 2016. The U.S. Pivot And Strategy In The    
South China Sea Dispute. In: Panorama of Global Security Environment    
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2015- 2016, Bátor, P. and Ondrejcsák, R. (eds.): STRATPOL. ISBN 978-80-972526-0-
1.  

 Gerstl, A. and Strasakova, M. (eds). 2016. Introduction. In: Unresolved Border, 
Land, and Maritime Disputes in Southeast Asia, Gerstl, A. and Strasakova, M. 
(eds)., Leiden: Brill, Studies on East Asian Security and International Relations. 

 Gerstl, A. and Strasakova, M. (eds). 2016. Conclusion. In: Unresolved Border, Land, 
and Maritime Disputes in Southeast Asia, Gerstl, A. and Strasakova, M. (eds)., 
Leiden: Brill, Studies on East Asian Security and International Relations. 

 Friedingerová, T., Kresl, Z. 2016. Transnacionální praktiky, ‚ancestral return‘ a 
adaptace rumunských Čechů přesídlených do Česka po roce 1989, Český lid, Vol. 
103, No. 2, s. 217-238 

 Kizekova, A. 2016. Multitrack Diplomatic Approaches to Border and Territorial 
Disputes in the Asia-Pacific and Soft Balancing. In: Unresolved Border, Land, and 
Maritime Disputes in Southeast Asia, Gerstl, A. and Strasakova, M. (eds)., Leiden: 
Brill, Studies on East Asian Security and International Relations. 

 Knotková-Čapková, B. 2016. Tagore in Czech Literary Translation: Interpretation 
and Gender Analysis. In: Gitanjali & Beyond, 2016/1. Edinburgh: The Scottish 
Centre for Tagore Studies, Napier University, pp. 119-133. 

 Kolmaš, M. 2016. Kořeny multilateralismu v japonské intelektuální tradici, 
Mezinárodní vztahy, Vol. 51, No. 2, s. 50-62. 

 Kraus, F. 2016. Border Disputes in Southeast Asia and Their Impact on the Regional 
Integration Process. In: Unresolved Border, Land, and Maritime Disputes in 
Southeast Asia, Gerstl, A. and Strasakova, M. (eds)., Leiden: Brill, Studies on East 
Asian Security and International Relations. 

 Strasakova, M. 2016. Claiming Phu Quoc/ Koh Tral: Irredentism as a Recurrent 
Theme of Cambodian Domestic Politics. In: Unresolved Border, Land, and Maritime 
Disputes in Southeast Asia, Gerstl, A. and Strasakova, M. (eds)., Leiden: Brill, 
Studies on East Asian Security and International Relations. 
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Katedra cizích jazyků 
Katedra cizích jazyků organizuje od roku 2015 mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge 
English. Kromě již zavedených zkoušek z obecné angličtiny Cambridge English: 
Preliminary, First, Advanced a Proficiency nabízí katedra cizích jazyků od akademického 
roku 2015/2016 nově i zkoušky z obchodní angličtiny: Business Certificates: BEC 
Preliminary, Vantage a Higher. Všechny typy zkoušek je nyní možné skládat nejen 
v klasické papírové podobě, ale i prostřednictvím počítače. Výhodou počítačové verze 
zkoušek je jejich větší flexibilita. Studenti mohou zkoušky skládat každý měsíc a 
přihlašovací lhůty jsou mnohem kratší, stejně jako zpracování výsledků zkoušky samotné. 
 
Přednášková činnost 
 
Členové katedry cizích jazyků pravidelně připravují odborné přednášky a metodické 
semináře pro učitele cizích jazyků ze středních i základních škol. 
Kromě toho pořádají specificky zaměřené jazykové workshopy určené žákům středních 
škol (např. strategie pro složení maturitní zkoušky, reálie a lingvoreálie jednotlivých 
jazykových oblastí apod.)  
 
Výzkumná činnost 
 
V rámci katedry cizích jazyků probíhalo v roce 2016 řešení vědecko-výzkumného záměru 
věnovaného zkoumání aktuálního stavu česko-německého bilingvismu na území ČR a 
problematice bilingvní výchovy (řešitel Martin Lachout). 
 
Členové katedry pravidelně publikují v českých i zahraničních odborných časopisech a 
publikacích.  
 

Účast na konferencích:  
Dr. Martin Lachout  

 Lesen als eine der Fertigkeiten von Universitätsstudierenden. Příspěvek na konferenci 
„24. internationale GeSuS-Fachtagung in Brno“ – Mezinárodní germanistická 
konference, PedF MU, 22. 6. 2016 
 

Damien Galeone, MA  

 Intonation Contours over Word-Length Units In English-Accented Czech. Příspěvek na 
konferenci Accents 2016, University of Łódź, Poland, Department of Department of 
English Language and Applied Linguistics, 1.–3. 12. 2016. 
 

Publikace 

 LACHOUT, MARTIN. Čtení jako jedna z klíčových dovedností (nejen) u studentů 
nefilologických oborů. In: ACC Journal, 2016, Volume XXII 3/2016, Issue C, Social 
Sciences, s. 54-66. ISSN 1803-9782. 
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Katedra International Relations and European Studies 
 
Vystoupení členů katedry na konferencích 
 
Zahraniční konference 
Doc. Mats Braun, Ph.D. 

 9. 11. 2016: European House – Prague, Conference (AMO), Visegrad group’s Eurozone 
dilemmas after the UK referendum 

 7.–9. 9. 2016: ECPR General Conference – Prague, příspěvek: "Analysing the Transfer 
and Circulation of European Norms: Making the Link between Internal and External 
EU Policies" (Co-author: Elsa Tulmets) 

 
Mitchell Belfer, Ph.D. 

 7.–8. 3. 2016: International Business Conference, Northeastern Illinois University, 
Chicago, USA 

 8.–9. 4. 2016: CEPOS 6th International Conference After Communism. East and West 
under Scrutiny, House of the University Craiova, Romania 

 30. 9.–2. 10. 2016: Freedom Summit Porto, European Young Conservatives, Porto 
(Portugal) 

 
Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D. 

 23.–25. 6. 2016: The Politics of International Relations, CEEISA-ISA Joint International 
Conference, University of Lublana, Slovenia 

 
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. 

 15.–16. 6. 2016: Mezinárodní kolokvium na Köln University, Německo, přednes 
příspěvku 

 25. 5.–31. 5. 2016: Mezinárodní konference Latin American Studies Assotiation, New 
York, přednes příspěvku 

 11.–13. 4. 2016: Mezinárodní symposium "SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL 
GRUPO “TRAMA” Madrid, přednes příspěvku 

 
Ing. Břetislav Tureček 

 4. 4. 2016–Czech-Israeli Political and Academical Forum (moderace + příspěvek), 
Jeruzalém, Izrael 

 
Ing. Adisa Avdić 

 8.–9. 4. 2016: CEPOS 6th International Conference After Communism. East and West 
under Scrutiny, House of the University Craiova, Romania, příspěvek: Democracy in 
BiH: Moving Beyond Dayton 

 23.–25. 6. 2016: The Politics of International Relations, CEEISA-ISA Joint International 
Conference, University of Lublana, Slovenia, příspěvek: "EU's normative power: 
Exploring The Limits of Good Governance in BiH" 

 
Ing. Anna Gromilova  
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 8.–9. 4. 2016: CEPOS 6th International Conference After Communism. East and West 
under Scrutiny, House of the University Craiova, Romania, příspěvek: "Resolving the 
Russo-Estonian Border Dispute in the Wake of the Ukrainian Crisis" 

 23.–25.6. 2016: The Politics of International Relations, CEEISA-ISA Joint International 
Conference, University of Lublana, Slovenia, příspěvek: "Understanding the 
internalization of the EU’s minority rights norm in Estonia" 

 
Mgr. Sabina Domaskina 

 Březen 2016: Genocide: The Usage of the Concept, University of Rennes 1, France 

 Únor 2016: The Conflict of Ukraine (lecture within Bc course of Political Science and 
International Relations at University of Rennes 1, France) 
 

Domácí konference 
Doc. Mats Braun, Ph.D. 

 9. 11. 2016: Evropský dům – Praha, Konference (AMO), Visegrad group’s Eurozone 
dilemmas after the UK referendum 

 
Mitchell Belfer, Ph.D. 

 6. 5. 2016: Middle Eastern Conflicts in Local Perspective, Centrum pro studium 
Blízkého východu, MUP Praha Žižkov 

 
doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D. 

 7. 11. 2016: 3. Broumovské diskuse na téma Evropská Identita, vystoupení „Evropská 
identita a slabiny demokracie v Česku“. 

 26. 10. 2016: Senát PČR, konference k 20. výročí ustavení Senátu, vystoupení 
„Zastupitelství, diskuse a role Senátu“.  

 8. 6. 2016: International Academic Conference on Education and Social Sceinces, 
Hotel Expo, Prague, přednáška „Civil Society and Democracy Building: Lesson from 
Central Europe“ (Keynote speaker) 

 3. 3. 2016: FSV UK, 100. Sociologický večer, účast v panelové diskuse o stavu 
společnosti (spolu s Annou Durnovou, Jiřím Kabelem a Ondřejem Císařem). 

 
Ing. Břetislav Tureček 

 27. 4. 2016 – mezinárodní konference "EU and Turkey in Common Neighborhoods", 
MZV + FSV, Univerzita Karlova 

 
Mgr. David Erkomaishvili, Ph.D. 

 7. 4. 2016: kulatý stůl, Borders, Iberoamerické centrum, MUP Praha, příspěvek: 
"Borders in the post-Soviet Space in the Context of Global Debate" 

 21. 10. 2016: konference Post-Soviet Central Asia: 25 Years of Independence, MUP 
Praha, moderátor panelu 

 
Mgr. Alžběta Smith Kiganda 

 11. 11. 2016: 8th Annual Prague Conference on Asian Studies, Contemporary Issues 
and Trends in South, Southeast and East Asian Societies, MUP Praha, příspěvek: 
"Human Security in Malaysia, Philippines and Cambodia" 
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Konference a hostovské přednášky na MUP 

 21. 10. 2016: Post-Soviet Central Asia: 25 Years of Independence, budova MUP Žižkov, 
spolu-organizováno s Katedrou bezpečnostních studií a Centrem bezpečnostních 
studií (C4SS) 

 6. 4. 2016: přednáška Turkish-Russian Relations: Between Competition and 
Rapprochement, přednášející Dr. Vügar Imanbeyli (Istanbul Şehir University, Turkey) 

 5.–8.4. 2016: Dr Vügar Imanbeyli (Istanbul Sehir University) přednáška na téma: "The 
Turkish influence in the post-Soviet space, along with its interests in the region" pro 
předmět  Area Studies: The Post-Soviet Space 

 25. – 28. 4. 2016: Dr Plamen Ralchev (University of National and World Economy in 
Sofia), přednáška na téma: "EU integration via institutionalization and 
discussed broader EU international organisations approach" pro předmět 
International Organisations 

 
Iberoamerické centrum MUP (IAC) 
 
IAC je výzkumným centrem, dlouhodobě řešícím vědecko-výzkumný záměr reflektující 
problematiku politiky a kultury v zemích Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrva pod 
vedením Dr. Kateřiny Březinové 
 
Organizace konferencí: 
 
Latinos in the USA 

 Konference Iberoamerického centra MUP pořádaná ve spolupráci IAC MUP s Instituto 
Cervantes, Velvyslanectvím USA v ČR a Velvyslanectvím Mexika v ČR v květnu 2016 
 

 
Pořádání kulatých stolů a přednášek: 

 Kulatý stůl: „Borders and Bordering in the Americas“, 7. 4. 2016, expertní diskuze a 
představení speciálního čísla odborného časopisu CEJISS za účasti editor a autorů: Dr. 
Březinová, Dr. Křížová, Dr. Pěničková, Dr. Castan Pinos, T. Jirouová Kynčlová;   

 Open Lecture Iberoamerického centra MUP “Identity Politics: Thinking about 
Groups in the 2016 Elections”, 18. 10. 2016, přednáška Dr. Ricarda Ramireze z 
University of Notre Dame, U. S. A moderovaná Dr. K. Březinovou, vedoucí 
Iberoamerického centra MUP.  

 Kulatý stůl: “Politické změny na Kubě”, 25. 10. 2016, přednáška o politických 
změnách na Kubě s kubánským novinářem Rafaelem Gordo Nuñezem. 

 Přednášky a odborná činnost IAC mimo MUP 

 Universidad Complutense de Madrid,  Španělsko, 11.–12. 4. 2016 – přednáška Dr. 
Březinové na téma aktuálního výzkumu. Realizováno na pozvání univerzity  
Complutense v Madridu v rámci mezinárodní badatelské skupiny TRAMA. 

 Konference Latin American Studies Association (LASA), New York, USA, květen 2014 
- přednes konferenčního příspěvku Dr. Březinové na mezinárodním kongresu LASA, 
klíčové profesní platformy v tomto směru bádání, rozšíření výsledků publikovaného 
výzkumu, participace v odborném panelu.  

 Univerzita Kolín nad Rýnem, Německo, 15. 6. 2016, odborná přednáška Dr. Březinové 
seznamující odbornou veřejnost s nejnovější publikací „Ecos y Silencios sobre América 
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Latina durante la Guerra Fría 1948-1989“. Realizováno na pozvání univerzity 
Globalních studií na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. 

 University of Texas, Austin, University of California, Berkeley, USA, 15. 8. 2016–29. 
8. 2016, Dr. Březinová realizovala bibliografický výzkum na specializovaných 
pracovištích UT Austin (zejména Nettie Lee Benson Latin American Collection na UT 
Autin) a na University of California v Berkeley (Doe Library a Ethnic Studies library). 
V rámci pobytu dr. Březinová též proběhly konzultace s kolegy na universitách, jakož i 
ve vybraných komunitních organizacích (círevní, neziskové), spolupracujících s Latinos 
v USA. Výzkumný pobyt sloužil ke shromáždění podkladů k chystané knižní publikaci a 
pro konferenční cyklus Iberoamericého centra MUP v roce 2016. 

 Berlín, Německo, 1.–2. 12. 2016 krátký výzkumný pobyt a konzultace na Ibero-
Americanisches Institute, PreuSischer Kulturbesitz, Dr. Březinová realizovala krátký 
bibliografický výzkum na Ibero-Americanisches Institute.  Příprava křtu knihy 
Kleinsaaten und sekundare Akteure im Kalten Krieg aus der Perspektive der 
europaischen Lateinamerikaforschung editorů K. Březinové a A. Mankeho,  nakl. 
Transcript 2016. 

 
Publikační činnost 2016: 
Kolektivní monografie 

 Manke, A., Březinová, K. (eds.): Kleinsaaten und sekundare Akteure im Kalten Krieg 
aus der Perspektive der europaischen Lateinamerikaforschung, Transcript, 2016. 

 
Kapitola v odborné knize  

 Březinová, K.: „Cold War Edutainment“, in Maguire, L. (ed.), The Cold War  and 
Entertainment Television, Cambridge Scholars, 2016, pp. 180–202. 

 Březinová, K.: „Murales que hablan“ in Vázquez, S. (Coord.), Poder y Conflictividad en 
América Latina, (Ibero-Americana  Pragensia, suplementum 44), Karolinum, 2016, pp. 
160-170. 

 Březinová, K.: „Der Kalte Krieg auf Film. Propaganda im Dienste tschechoslowakischer 
Aktivitäten in Lateinamerika“ in Manke, A., Březinová, K. (eds.): Kleinsaaten und 
sekundare Akteure im Kalten Krieg aus der Perspektive der europaischen 
Lateinamerikaforschung, Transcript, 2016, pp. 303–324. 

 Březinová, K., Blecha, L., Manke, A.: “Einleitung. Kleinstaaten und sekundäre Akteure 
im Kalten Krieg aus der Perspektive der europäischen Lateinamerikaforschung” in 
Manke, A., Březinová, K. (eds.): Kleinsaaten und sekundare Akteure im Kalten Krieg 
aus der Perspektive der europaischen Lateinamerikaforschung, Transcript, 2016, pp. 
11–34. 

 Březinová, K., Manke, A., Meding, H.M.: “Schlussbetrachtungen” in Manke, A., 
Březinová, K. (eds.): Kleinsaaten und sekundare Akteure im Kalten Krieg aus der 
Perspektive der europaischen Lateinamerikaforschung, Transcript, 2016, pp. 325-334. 

 Vázquez Cienfuegos, S.: “Guerra Fría e Historia: Una aproximación a la historiografía 
iberoamericanista checoslovaca” in Vázquez Cienfuegos, S. (Coord.), Poder y 
conflictividad social en América Latina, (Ibero-Americana  Pragensia, suplementum 
44), Karolinum, 2016, pp. 223–236. 

 Vázquez Cienfuegos, S.: “Cuba en la historiografía checoslovaca durante la Guerra 
Fría” in Opatrný, J. (ed.), Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeñas de 
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los siglos XIX y XX, (Ibero-Americana  Pragensia, suplementum 45), Praga, Ed. 
Karolinum, 2016. 

 Michal Zourek: “La política cultural de Checoslovaquia en América Latina durante la 
Guerra Fría: el caso de Uruguay“, in: Revista de Historia Iberoamericana, no 2, 2016, s. 
99–123.  

 Michal Zourek: “Entre pragmatismo y la denuncia: Checoslovaquia y los regímenes 
militares del Cono Sur“, in: Sigfrido Vázquez Cienfuegos (eds.): Poder y conflictividad 
social en América Latina. Praga: Karolinum, s. 127–142. 

 
Granty a projektová spolupráce IAC v roce 2016 

 Vědecko-výzkumný projekt zaměřený na rozvoj Iberoamerického centra MUP v roce 
2016 za podpory MŠMT ČR; 

 TRAMA international research group, Complutense University, Madrid, Spain. D. 
Březinová je zapojena coby výzkumnice do dlouhobého badatelského projektu 
financovaného španělskou vládou; 

 Spolupráce s organizací Člověk v tísni. Studijní pobyt kubánských aktivistů na 
Iberoamerickém centru MUP. Intership v akademickém výzkumu a psaní, Magaly 
Norvis Otero Suarez a  Niober Garcia Fournier. 

 
Centrum pro studium Blízkého východu (CMES) 
 
Centrum pro studium Blízkého východu je autonomní akademické pracoviště v rámci 
anglofonní katedry International Relations and European Studies na Metropolitní 
univerzitě Praha. Svoji činnost centrum zahájilo v říjnu 2005. Hlavním posláním CMES je 
zvyšovat informovanost o záležitostech Blízkého východu a muslimského světa obecně.  
CMES zajišťuje akademickou výuku, semináře a diskusní stoly, pořádá výroční konference 
s mezinárodní účastí a publikuje vlastní vědecké i popularizační výstupy. I v roce 2016 tak 
CMES mělo možnost pružně reagovat a zaznamenávat překotný vývoj na Blízkém 
východě, migrační vlnu atp. 
 
Pořádané konference 
 

 Middle Eastern Conflicts in Local Perspective, 6. 5. 2016 
 
Kulaté stoly 

 Válečným chirurgem v Afghánistánu – otevřená přednáška s debatou, 22. 3. 

 Je možné porazit Islámský stát – kulatý stůl, 19. 10. 

 ISIS and other Jihadists in Afghanistan, Pakistan – otevřená přednáška, 6. 12.  
 
Publikace 

 Kolektivní monografie Blízký východ nad propastí – Kmenová společnost v 21. století 
(koedice MUP Press + NLN) 

 Popularizační kniha Blízký východ nad propastí (Břetislav Tureček, Knižní klub) 
 
Mediální a další veřejné výstupy (Ing. Břetislav Tureček) 

• Asi 70 vystoupení v Českém rozhlase a České televizi pod hlavičkou MUP 
• Cca 12 vystoupení pro Slovenský rozhlas, slovenskou televizi a slovenský tisk 
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• Asi deset článků v Lidových novinách pod afilací MUP 
• Kolem 15 příspěvků pro jiná tištěná a elektronická média (ČR, SR) 
• 20 vystoupení na jiných vysokých a středních školách a na přednáškách pro odbornou i 

laickou veřejnost v celé České republice 
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Katedra mediálních studií 
 
Studijní a pracovní cesty 
 

 V rámci řešení projektu Norských fondů „Innovation of Media Studies Program at 
Metropolitan University Prague: Norwegian Inspiration“ (NF-CZ07-ICP-4-4602015) 
vyjeli ve dnech 4.–7. 4. 2016 interní vyučující katedry prof. Jan Jirák, dr. Eva Niklesová, 
dr. Michala Škrábová a dr. Jiří Závozda na studijní cestu do Osla.  

 Dne 6. 10. 2016 vystoupili prof. Jan Jirák a dr. Jan Cebe (spoluautor výstavy) na 
slavnostním otevření výstavy „70 let Vídeňských svobodných listů“ na Velvyslanectví 
ČR ve Vídni. 

 Ve dnech 8. – 15. 7. absolvovala dr. Fišerová studijní pobyt na University of London. 

 Dr. Eva Niklesová a Mgr. Markéta Škodová se ve dnech 5.–8. 4. 2016 zůčastnily 
konference Kultura–Media–Komunikace pořádané Katedrou mediálních a kulturálních 
studií a žurnalistiky a Centrem kulturálních, mediálních a komunikačních studií 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 Dr. Michala Škrábová ve dnech 9.–11. 11. 2016 přednášela v rámci programu Erasmus 
na Univesita di Pisa v Itálii. 

 
Zastoupení MUP v odborných institucích 
 
Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 

 International Association for Visual Semiotics (IAVS-AISV) 

 International Association for Semiotic Studies (IASS) 

 European Society for Aestehtics (ESA) 

 Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, Paris) 

 European Communication Research and Education Association (ECREA) 

 Central European Institut for Philosophy (SIF) 

 Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques (CSPRP), 
Université Paris 7 - Denis Diderot, Paris 

 Slovenské filozofické združenie (SFZ), Slovenská akadémia vied, Bratislava 
 
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

 redakční rada European Journal of Communication 

 redakční rada Mediální studia 

 redakční rada Central Euoropean Journal of Communication 

 redakční rady International Journal of Media and Cultural Politics 

 Syndikát novinářů ČR 

 vědecká rada nakladatelství Portál 
 
Mgr. Jakub Machek, Ph.D.  

 Centrum pro studium populární kultury - funkce: koordinátor výzkumu 
 
Mgr. Eva Niklesová, Ph.D. 

 členka Literárněvědné společnosti při Akademii věd ČR 
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Mgr. Markéta Škodová 

 Členka OVHP (Oborový verifikační a hodnotící panel) 1 SHVa - SPOLEČENSKÉ VĚDY při 
Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace 

 členka ECREA 

 členka Asociace pro mediální pedagogiku 
 
PhDr. Petr Vybíral, Ph.D. 

 Pražský lingvistický kroužek 

 Jazykovědné sdružení České republiky 

 Klub přátel českého jazyka 
 
Spolupráce s mezinárodními organizacemi a školami: 
 

 Dne 31. 10. se uskutečnily hostovské přednášky prof. Dietera Kronzuckera, který 
katedru navštívil v rámci programu Erasmus.  

 
Příspěvky na mezinárodních konferencích a seminářích: 

 Dr. Michaela Fišerová se ve dnech 7.–15.6. zúčastnila mezinárodní konference 
„Derrida Today“ na Goldsmiths University of London. 

 Ve dnech 24. – 26. 9. 2016 se dr. Machek zúčastnil s příspěvkem "The transmutation 
of Czech youth musical films during the era of state socialism" konference Musical 
Legacies of State Socialism Revisiting Narratives about Post-World War II Europe 
v Bělehradě.  

 
 Centrum pro studium mediální kultury 

 
Činnost vědeckovýzkumného centra katedry se v roce 2016 zaměřovala především na 
diskurzivní analýzu české politické komunikace a problematiku politické komunikace v 
médiích. Kolektiv autorů pod vedením dr. Niklesové připravil k publikaci kolektivní 
monografii „Smrt mediálního konsensu“.  
 
Grantová činnost 
 
Externí granty:  

 V roce 2016 dokončila dr. Fišerová postdoktorský grant GAČR na téma „Dekonstrukce 
podpisu: metafyzická dimenze legální mediační politiky“.  

 Katedra se zapojila do řešení Norských fondů s projektem „Innovation of Media 
Studies Program at Metropolitan University Prague: Norwegian Inspiration“ (NF-CZ07-
ICP-4-4602015). V rámci tohoto projektu se v Praze 27. 4. 2016 uskutečnil 
mezinárodní workshop „Changing Media, Changing Media Studies“ a kulatý stůl „The 
Future of Media Studies“. 

 
Interní granty  

 Dr. Eva Niklesová vedla v roce 2016 grant IGS D05-45. 
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Vědeckovýzkumné záměry 
Katedra mediálních studií řešila v roce 2016 dva vědeckovýzkumné záměry: 

 

 Dr. Niklesová a kol.: VVZ 34 – 13 Proměny mediálního diskursu české politické 
komunikace 

 Prof. Jirák a kol.: VVZ 34 – 12 Vztah médií a populární kultury 
 
Konference a semináře 
 
V rámci řešení Norských fondů uspořádala katedra tyto akce: 

 26. 4. 2016 mezinárodní mediální seminář Média a transparence: Jak získat 
informace ze státní správy (Knihovna Václava Havla) 

 27. 4. 2016 mezinárodní workshop Changing Media, Changing Media Studies 
(MUP) 

 27. 4. 2016 kulatý stůl The Future of Media Studies (MUP) 

 Katedra připravila nový přednáškový cyklus pro studenty a veřejnost „Zákulisí 
médií“, první přednáška se uskutečnila 30. 11. 2016 (host Marek Wollner) 

 Dr. Fišerová a dr. Martin Charvát se jako pořadatelé a řečníci zúčastnili konference 
"Vitalita smrti" na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a mezinárodní 
konference "Gilles Deleuze: Sign and Affectivity“ na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy. 

 
  

Ediční činnost 
Výstupy započitatelné do RIV 
 
Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 

 článek Aporie podpisu: opakování neopakovatelného u Derridy a Deleuze, časopis 
Filozofia         

 článek Meta-Representation. Michel Foucault and Semantic Violence of Structuralism, 
časopis Filozofia                                                                                                                                              

 kapitola La trace de style. Sémantique de la signature révisée par la déconstruction 
v knize Jacques Derrida. Héritages et survivances 

 
Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 

 kapitola Poetika trhliny. Několik poznámek k rhizomatickému charakteru díla 
Bohumila Hrabala v knize Trhliny světa: Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi 

 
Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.            

 kniha Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence 
v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu)            

 
PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 

 kapitola Týdeník Židovské listy a téma vystěhovalectví do Šanghaje v letech 1939–
1941 v časopise Terezínské listy 
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PhDr. Irena Tyslová 

 kapitola Souvislosti kolektivní paměti a reprezentace kultury v marketingové 
komunikaci vybraných destinací turismu ve sborníku Úskalia žurnalistickej a 
masmediálnej komunikácie v súčasnosti II 

 
Akce pro střední školy a veřejnost 

 Katedra v květnu roku 2016 uspořádala celkem 7 Jarních škol mediálních studií pro 
studenty středních škol, hlavními lektory byli dr. Závozda, Mgr. Bradáč a Mgr. 
Klausová. V listopadu a prosinci se uskutečnily akce pro žáky středních škol s názvem 
„Den komunikace a médií“, na jejichž přípravě se podíleli především dr. Vybíral, dr. 
Závozda, Mgr. Bradáč a dr. Škrábová. 

 Členové katedry se také aktivně účastní akcí pro veřejnost zejména na téma mediální 
gramotnosti. Prof. Jirák se dne 5. 10. 2016 zúčastnil jako hlavní řečník mezinárodní 
konference EPALE na téma Mediální gramotnost ve vzdělávání dospělých 
s příspěvkem na téma Stav mediální gramotnosti v ČR. 
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Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 
 
Vystoupení členů katedry na konferencích 
 
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D. 

 8th Pan-European Conference on the European Union, University of Trento, Trento, 
Itálie. 

 Odborná konference, Vnější bezpečnost EU, Plzeň, ČR. 

 1 International Workshop & Conference in Prague; Democratic Transformation in Post 
- Conflict Societies: Path to Ensured Success?, Fakulta sociálních věd UK, Praha, ČR. 

 
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DrSc. 

 Světový kongres Společnosti pro vědy a umění, SVU, Bratislava, září 2016. 

 Cultural Diversity and Value Pluralism in the European and Global Politics, Anglo-
American University, listopad 2016. 

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

 Prezentace na ISA 2016 Annual Conference, Atlanta, USA, March 16th–19th, 2016. 

 Prezentace na CEEISA-ISA 2016 Joint International Conference, Lublaň, Slovinsko, 23. -
25. 6. 2016. 

 Prezentace na UACES Annual Conference, Londýn, Velká Británie, 4.–7. 9. 2016. 

 Prezentace na ECPR Annual Conference, Praha, 8.–10. 9. 2016. 

 Vedení panelu Fighting ISIS na mezinárodní konferenci Euroatlantic Security: A Pre-
Warsaw Assessment, George Marshall Center a ÚMV, Praha, 29. 2. 2016. 

 
Mgr. Hana Hlaváčková 

 Bezpečnostné forum, UMB – příspěvek Role Slovinska v zemích Západního Balkánu – 
Migrace jako bezpečnostní problém, Slovensko, Banská Bystrica, únor 2016. 

 
Doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D 

 Účast na mezinárodní konferenci EASA (European Association of Social 
Anthropologists), Miláno, Itálie. Vedoucí mezinárodního panelu Revisiting the Culture 
/ Nature Divide under the Neoliberal Paradigm, červenec 2016. 

 Účast na mezinárodní konferenci IUAES (International Union of Anthropological and 
Ethnological Sciences), Dubrovník, Chorvatsko. Referát „Contested rurality in 
postsocialist Czechia: Power, structured coherence and the rural others”, květen 
2016. 

 Účast na mezinárodní afrikanistické konferenci ECAS IV, referát „Xenophobic violence, 
identity politics and new nationalism in South Africa“, Paříž, 7. – 12. 7. 2016. 

 Účast na konferenci Venkov 2016. Přírodovědecká fakulta UK Praha. Příspěvek 
„Moderní ruralita a nová strukturní koherence“, 4. 2. 2016. 
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Konference, workshopy a diskusní kluby pořádané MUP  
 
PhDr. Helena Bauerová, PhD. 

 Zahraniční působení mezinárodních aktérů v Afghánistánu, fungování mise NATO z 
pohledu vojáka, 11. 5. 2016. 

 Odborná konference, Vnější bezpečnost EU, 29. 11. 2016. 
 
PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 

 Čína a její postavení ve světě, Diskuzní klub MUP se sinologem Martinem Křížem, 
17. 5. 2016.   

 Média a mezinárodní vztahy – proč si „nerozumí“?, Diskuzní klub MUP 
s šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym, 6. 12. 2016.   

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

 hlavní řešitel a vedoucí řešitelského týmu tříletého (2016 – 2018) grantu GAČR GA16-
02288S (společně s doc. Hynkem, Doc. Braunem a Dr. Stříteckým): Anatomie 
revizionismu a jeho vliv na (sub-) regionální institucionalizace a aliance.  

 
 PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. 

 Účast na grantu GAČR (spolu s doc. O. Burešem) č. P408-11-0395 Privatizace 
bezpečnosti.  

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

 VVZ MUP 2015-2020, Proměny Evropské unie v kontextu aktuálních globálních změn 
politického a ekonomického charakteru. 

 
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DrSc. 

 VVZ MUP, Soumrak osvícenství. 
 
Doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 

 Spolu-vedení projektu VVZ Transformace Centra bezpečnostních studií MUP (společně 
s doc. Hynkem). 

 Supervizor interního grantu IGS MUP doktoranda Michale Kouřila, Proces 
demokratizace a jeho vliv na ozbrojené konflikty ve Svazové republice Myanmar, 
březen 2016–srpen 2017. 

 
Mgr. Richard Grünwald 

 IGS MUP 2015-2016, Percepce přeshraničních konfliktů o vodu: nový přístup kritické 
politické ekologie.  

 
Mgr. Hana Hlaváčková 

 IGS MUP 2015-2016, Analýza vybraných aspektů politiky v jihovýchodní Evropě. 
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 VVZ MUP 2015-2020, Proměny Evropské unie v kontextu aktuálních globálních výzev 
politického a ekonomického charakteru. 

 
 
Odborné publikační výstupy za MUP  
 
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D. 

 Bauerová, H. (2016). Migrační politika EU jako nedokonalý příklad top-down 
europeizace. Politics in Central Europe, roč. 2016, č. 1, ss. 89–113. 

 
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DrSc. 

 Dějiny Skandinávie. Praha, Triton 
 
Doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 

 Bureš, O. (2016). Intelligence sharing and the fight against terrorism in the EU: lessons 
learned from Europol. European View, roč. 2016, č. 1, ss. 57–66. 

 Bureš, O. (2016). Výzkum a stadium mezinárodní bezpečnosti v České republice v 
zrcadle článků publikovaných v Mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy, roč. 
2016, č. 1, ss. 41–55. 

 
Mgr. Richard Grünwald 

 Grünwald, R. (2016). Political Ecology in Social Sciences. Politické vedy/Political 
Sciences, roč. 2016, č. 1, ss. 71–104. 

 Grünwald, R. (2016). Security Challenges in the Borderland Areas: China's Peaceful 
Development on the Mekong River. In: Panorama of Global Security Environment, 
Bratislava, 2016, ss. 391–398. 

 
Mgr. Hana Hlaváčková 

 Hlaváčková, H. (2016). Vnitřní bezpečnost EU: slovinské zapojení – nutnost nebo 
příležitost? Politics in Central Europe, roč. 2016, č. 1S, ss. 63–88. 

 Cabada, L. – Hlaváčková, H. (2016): Zahraniční politika Slovinska. Praha: LIBRI. 
 
Doc. PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 

 Horáková, H. (2016). Knowledge Production in and on Africa. Berlin: LIT Verlag, 2016. 
 
Doc. PhDr. Šárka Cabadová-Waisová., Ph.D. 

 Cabadová-Waisová, Š. (2016). “Branding the Czech Republic”. Public Diplomacy and 
Nation Branding as instruments of foreign policy. Przeglad Europejski, roč. 2016, č. 1, 
ss. 84–106. 

 
Katedra právních disciplín a veřejné správy 
 
Činnost katedry ve sledovaném roce navázala na úspěšná vědecká témata a činnost 
konferenční, publikační roku 2015. Velmi významně se rozšířila zejména odborná 
propagace univerzity a katedry v podobě právnických seminářů na středních školách a 
odborných právnických seminářů na vybraných orgánech veřejné správy.  
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Katedra zorganizovala rozsáhlou akci právnických seminářů na středních školách České 
republik\. Katedra také připravila a uskutečnila odborné právnické semináře na státních 
orgánech, případně krajských, městských a dalších úřadech. 
 
Vědeckovýzkumné záměry 

 Centrum srovnávacího, veřejného a evropského práva se stalo garantem přípravy a 
uskutečnění tematické vědecké konference „Veřejná subjektivní práva“. Tato 
konference se uskutečnila v měsíci říjnu 2016. K témuž tématu byla podle plánu VVZ 
připravena a odevzdána do tisku kolektivní monografie stejného jména (podle 
předpokladů vyjde v březnu 2017). Centrum SVEP se taktéž významným způsobem 
podílelo na přípravě koncepce reakreditace oboru ESVS, která byla úspěšně zakončena 
obdržením rozhodnutí o prodloužení akreditace o 4 roky (únor 2016). 

 
Zahraniční kontakty 

 Pokračující spolupráce s univerzitami v Toruni a v Lodži (Polsko) přinesla úspěšné 
ukončení grantu V4 (pod garancí Univerzity M. Kopernika v Toruni) a publikací článku 
prof. K. Klímy v monografii „Evropská bezpečnost z pohledu států V4“. Byla zahájena 
grantová spolupráce s Univerzitou v Szegedu (Maďarsko) jako s hlavním garantem 
vědecko – pedagogického grantu V4 zaměřeného na frankofonní výuku evropských 
demokracií (garant za MUP – prof. K. Klíma).  

 Katedra obdržela pozvání do obnovené pracovní skupiny „Veřejná správa“, kterou 
jako odbornou subkomisi Evropské komise grantově zajišťuje Univerzita Aix-Marseille. 
Nejbližší řešenou tematikou, na níž se bude autorsky podílet prof. K. Klíma, bude 
tematika „Občan ve vztahu k veřejné správě“.  

 Řada učitelů katedry se zúčastnila několika mezinárodních vědeckých konferencí 
v zahraničí (doc. I. Chvátalová, Dr. V. Novotný, dr. P. Klíma, dr. Z. Horváthová, prof. K. 
Klíma, doc. J. Bílý). 

 
Další externí aktivity katedry 

 Řada členů katedry jsou členy různých oborových komisí (doc. Chvátalová, prof. K. 
Klíma, doc. J. Bílý). Členové katedry zpracovali několik recenzí a řadu externích 
posudků na práce diplomové, rigorózní a disertační (celkem 4) a habilitační (celkem 2), 
a to i s případnou účastí v obhajobných komisích. 

 Vedoucí katedry prof. K. Klíma trvale vede čtyři studenty doktorského studia v oboru 
ústavní právo na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde je taktéž 
členem Oborové rady (Ústavní právo). 

 Prof. K. Klíma se stal členem vědecké rady časopisu „Verejná správa“ vydávaného 
Univerzitou PJŠ Košice. 

 Katedra připravila a posléze byl uzavřen program double degree s UPJŠ v Košicích 
(Fakulta verejnej správy). 

 
Interní granty MUP 

 Pod vedením dr. Odehnalové byl úspěšně ukončen interní grant MUP na téma „Lidská 
práva v ústavním a evropském kontextu“. 
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Ediční činnost 
Jako vědecko-publikační činnost byla připravena a předložena k publikaci řada článků do 
RIV započitatelných, i publikací dalších (cca 20). Jako hlavní výstupové publikace 
vědeckého charakteru lze označit: 

 Veřejná subjektivní práva. Klíma a kol. Praha: MUP Press, 2016 

 Teorie veřejné moci (vládnutí). 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016 

 Srovnávací veřejná správa zemí V4. Novotný, V. (ed.). Praha: Leges, 2016 (v tisku, 
spoluautor prof. K. Klíma a dva autoři z PA MVSR Bratislava) 

 Ústavní právo. 5. vydání. Klíma, K., Plzeň: Aleš Čeněk, 2016 
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Katedra politologie a humanitních studií 
 
Studijní a pracovní cesty 
Členové Katedry politologie a humanitních studií absolvovali v průběhu roku 2016 několik 
dlouhodobých studijních pobytů: Mgr. Martin Štefek pobýval po celý akademický rok 
2015/2016 na studijním pobytu na University of Oxford, Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska; doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., působí od září 2016 (po dobu dvou 
semestrů) na studijním pobytu jako International Chair na National University of Public 
Service Budapest, Maďarsko. Dále se akademičtí pracovníci Katedry politologie a 
humanitních studií účastnili řady mezinárodních vědeckých a odborných konferencí v ČR i 
v zahraničí (podr. viz níže) a rovněž se zapojili do učitelských mobilit v rámci programu 
Erasmus +.  
 
Zastoupení MUP v odborných institucích 
Akademičtí pracovníci Katedry politologie a humanitních studií jsou dlouhodobě 
zastoupeni v řadě profesních, odborných a další institucí, v některých případech navíc 
zastávají významné funkce v následujících institucích: 
Central European Political Science Association: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., 
prezidentem asociace, PhDr. Petr Just, Ph.D., členem výboru asociace; 
Česká společnost pro politické vědy: PhDr. Petr Just, Ph.D., místopředsedou společnosti, 
Jakub Charvát, Ph.D., vědeckým tajemníkem společnosti, doc. PhDr. Ladislav Cabada, 
Ph.D., emeritním předsedou a řádným členem společnosti, a dále PhDr. Jan Bureš, Ph.D., 
doc. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., PhDr. Jan Outlý, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rataj, CSc., 
jako řádní členové společnosti; 
International Political Science Association: PhDr. Petr Just, Ph.D., členem asociace a 
delegátem za ČR na zasedání IPSA Council v roce 2016, doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., 
členem asociace; 
Rada vysokých škol ČR: PhDr. Petr Just, Ph.D., členem předsednictva Rady; 
Slovenian Political Science Association: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., členem 
asociace; 
Sdružení místních samospráv, komise pro veřejnou správu: PhDr. Jan Outlý, Ph.D., členem 
sdružení. 
Kromě těchto aktivit a aktivit v rámci MUP jsou akademičtí pracovníci Katedry politologie 
a humanitních studií MUP zastoupeni i v oborových a vědeckých radách některých 
veřejných vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí, konkrétně se jedná o následující 
akademiky a následující instituce: 
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., členem Vědecké rady FF UHK; členem Vědecké rady 
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matěja Bela v Bánské 
Bystrici (od 28. 9. 2016) 
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., členem Oborové rady doktorského oboru politologie 
na FSV UK v Praze; 
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., členem Oborové rady doktorského oboru politologie 
na VŠE v Praze; 
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., členem ediční rady ÚMV v Praze; 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., členem vědecké rady FF ZČU v Plzni; 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. – místopředsedou Oborové rady doktorského oboru 
Politologie na FF ZČU v Plzni; 
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doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. – členem Oborové rady doktorského oboru 
Mezinárodní vztahy na FF ZČU v Plzni; 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. – členem Oborové rady doktorského oboru Politologie 
na FSV UK v Praze; 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. – členem Oborové rady doktorského oboru Politologie 
na FSS MU v Brně; 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. – místopředsedou Oborové rady doktorského oboru 
Politologie na FPVMV UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika; 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., členem vědecké rady Institute of Cultural Relations 
Policy, Budapest, Maďarsko; 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D., členem oborové rady doktorského studijního programu Politologie 
na FF UK v Praze; 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D., členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů; 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D., členem vědecké rady Communication and Media Research Centre, 
University of Bucharest, Rumunsko; 
Jakub Charvát, Ph.D., členem vědecké rady Communication and Media Research Centre, 
University of Bucharest, Rumunsko; 
Jakub Charvát, Ph.D., členem International Scientific Committee, Center for Post-
Communist Studies Conference, Craiova, Romania; 
PhDr. Petr Just, Ph.D., členem vědecké rady Communication and Media Research Centre, 
University of Bucharest, Rumunsko; 
PhDr. Petr Just, Ph.D., členem Rady pro koncepci a výzkum, Institut kontroly, o.p.s.; 
PhDr. Petr Just, Ph.D., členem International Scientific Committee, Center for Post-
Communist Studies Conference, Craiova, Romania. 
Členové Katedry politologie a humanitních studií MUP prof. PhDr. Jan Rataj, CSc., a doc. 
PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., byli zahrnuti do seznamu hodnotitelů Národního 
akreditačního úřadu pro oblast Politických věd. 
 
V neposlední řadě je Katedra politologie a humanitních studií MUP zastoupena v řadě 
redakčních a vědeckých rad odborných periodik:  
Almanach (vydává Ekonomická univerzita Bratislava, Slovenská republika): PhDr. Petr Just, 
Ph.D., členem redadkční rady časopisu; 
Annals of the University of Craiova. History (vydává Universitatea din Craiova, Rumunsko): 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D., Jakub Charvát, Ph.D., a PhDr. Petr Just, Ph.D., členy International 
Advisory Board časopisu;  
Central European Journal of International and Security Studies (vydává MUP): doc. PhDr. 
Ladislav Cabada, Ph.D., členem redakční rady časopisu; Phdr. Petr Just, Ph.D., členem 
International Advisory Board časopisu; 
Central European Journal of Politics (vydává FF UJEP v Ústí nad Labem): Jakub Charvát, 
Ph.D., a PhDr. Jan Outlý, Ph.D., členy redakční rady časopisu;   
Družboslovne razprave (Slovinsko): doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., členem redakčního 
kruhu časopisu; 
Dvacáté století (vydává FF UK v Praze): PhDr. Petr Just, Ph.D., členem redakční rady 
časopisu; 
Polish Political Science Review/Polski Przegląd Politologyczny (Polsko): doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D., členem redakční rady časopisu; 
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Politické vedy/Political Sciences (Slovensko): doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., členem 
redakčního kruhu časopisu; PhDr. Petr Just, Ph.D., členem redakční rady časopisu;  
Political Science Forum/ Politologické fórum (vydává Univerzita Alexandra Dubčeka v 
Trenčíně, Slovenská republika): PhDr. Petr Just, Ph.D., členem redakční rady časopisu; 
Politics in Central Europe (oficiální časopis Central European Journal of Political Science, 
vydává KPHS MUP): doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., šéfredaktorem časopisu; PhDr. Jan 
Bureš, Ph.D., členem redakční rady časopisu; 
Politologická revue (vydává Česká společnost pro politické vědy): doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D., a PhDr. Jan Outlý, Ph.D., členy redakční rady časopisu; 
Research in Social Sciences (Slovinsko): doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., členem 
redakční rady časopisu; 
Revista de Stiinte Politice (vydává Universitatea din Craiova, Rumunsko) – PhDr. Jan 
Bureš, Ph.D., Jakub Charvát, Ph.D., a PhDr. Petr Just, Ph.D., členy mezinárodní vědecké 
rady časopisu; 
Studia Politicae Universitatis Silesiensis (Polsko): doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., 
členem redakčního kruhu časopisu; 
Středoevropské politologické studie (vydává MU v Brně): doc. PhDr. Ladislav Cabada, 
Ph.D., členem redakčního kruhu časopisu; 
a nakladatelství a vydavatelství s odbornou literaturou: 
MUP Press – doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., předsedou vědecké redakce; 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk – doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., členem 
vědecké redakce. 
 
Odborná posudková činnost 
Akademičtí pracovníci Katedry politologie a humanitních studií MUP se aktivně zapojili 
rovněž do odborné posudkové činnosti, a to konkrétně pro následující instituce: 
Grantovou agenturu Univerzity Karlovy v Praze (PhDr. Jan Bureš, Ph.D., doc. PhDr. 
Ladislav Cabada, Ph.D., PhDr. Petr Just, Ph.D.); 
Interní grantovou agenturu PedF UP v Olomouci (Jakub Charvát, Ph.D.); 
Interní grantovou soutěž UJEP v Ústí nad Labem (Jakub Charvát, Ph.D.); 
Ústav politologie FF UK v Praze – vedení dizertačních prací (PhDr. Jan Bureš, Ph.D.) a 
oponování dizertačních prací (Jakub Charvát, Ph.D., PhDr. Petr Just, Ph.D., PhDr. Jan 
Outlý, Ph.D.);  
následující časopisy: 
Acta Politologica (Jakub Charvát, Ph.D.; PhDr. Petr Just, Ph.D.); 
Annual of Language and Politics and Politics of Identity (PhDr. Petr Just, Ph.D.; PhDr. Jan 
Outlý, Ph.D.); 
CEJISS (doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.) 
Central European Journal of Politics (Jakub Charvát, Ph.D.); 
Obrana a strategie (doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.) 
Politické vedy (Jakub Charvát, Ph.D.; PhDr. Petr Just, Ph.D.); 
Politics in Central Europe (Jakub Charvát, Ph.D.); 
Politologická revue (Jakub Charvát, Ph.D.); 
Politologický časopis (Jakub Charvát, Ph.D.; PhDr. Petr Just, Ph.D.); 
Současná Evropa (PhDr. Petr Just, Ph.D.), 
a některé odborné knižní publikace; 
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., byl členem: 
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 komise pro jmenování profesorem doc. Ing. Petra Kratochvíla, Ph.D., v oboru 
mezinárodní politické vztahy, na FMV VŠE 

 komise pro jmenování profesorem doc. Oldřicha Bureše, Ph.D., v oboru mezinárodní 
politické vztahy, na FMV VŠE 

 komise pro habilitační řízení dr. Tomáše Weisse, na FSV UK 
 
 
Spolupráce s mezinárodními organizacemi a školami: 
Katedra politologie a humanitních studií MUP udržuje spolupráci s FPVMV UMB v Banské 
Bystrici, Slovenská republika, mimo jiné díky realizaci double-degree studia v oboru 
Politologie. Díky svému zastoupení ve vedení (doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.) a výboru 
(PhDr. Petr Just, Ph.D.), jakožto i vydávání jejího oficiálního časopisu katedra úzce 
spolupracuje s Central European Political Science Association. 
V rámci programu Erasmus + na Katedru politologie a humanitních studií MUP zavítali a 
své odborné přednášky přednesli kolegové ze zahraničních univerzit v Craiově/Rumunsko, 
Wroclawi/Polsko, Banské Bystrice a Košic/Slovenská republika, a Budapešti/Maďarsko. 
 
Další aktivity katedry 
Kromě výuky zajišťuje Katedra politologie a humanitních studií MUP řadu dalších aktivit, 
které by bylo možné rozdělit do dvou základních kategorií, na aktivity odborné a 
popularizační.  
V rámci odborných aktivit Katedra politologie humanitních studií MUP uspořádala, často 
ve spolupráci s některým z univerzitních středisek, několik konferencí: 
konference Strany mezery ve středovýchodní Evropě, MUP, Plzeň, 2. května 2016 
konference Krajské a senátní volby 2016, MUP, Hradec Králové, 21. listopadu 2016 
a dále workshopů, kulatých stolů či seminářů.  
 
V rámci popularizačních aktivit jednak akademičtí pracovníci Katedry politologie a 
humanitních studií MUP spolupracují s řadou středních škol v České republice, a to 
v podobě buď zapojení se do výuky na středních školách prostřednictvím odborné 
přednášky v rámci výuky některého ze společenskovědních či historických předmětů, 
nebo formou jarní, letní, podzimní a zimní školy na vybraná aktuální společenská témata. 
Akademičtí pracovníci katedry se rovněž aktivně zapojili do spolupráce na Středoškolské 
odborné činnosti, ať již v pozici konzultantů, nebo hodnotitelů. 
V rámci popularizačních aktivit dále akademičtí pracovníci publikují řadu popularizačních 
textů a komentářů k aktuálnímu společenskému dění, a to v českých i slovenských 
médiích, komentují aktuální společenské dění v televizi a rozhlasu, konzultují s různými 
spolky, skupinami, občanskými aktivitami, apod.     
   
Příspěvky na mezinárodních vědeckých konferencích a seminářích: 
 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
6. mezinárodní vědecká konference After Communism. East and West Under Scrutiny; 
pořadatel: Center of Post – Communist Political Studies, University of Craiova, Rumunsko; 
8. až 9. 4. 2016,  

 konference 1956 – Impact and Perspectives", National University of Public Service, 
Budapešť, 17. 11. 2016 
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doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

 workshop Europa in Wissenschaft und Politik, Evropský parlament, 
Štrasburk/Francie, 7. až 8. března 2016 

 XII. Brněnské politologické symposium (Reforma ústavních institucí), Brno, 7. 4. 
2016, účastník kulatého stolu na téma Budoucí výzvy ústavním institucím v ČR 

 konference Current Populism in Europe: Impact on the Political Landscape, Praha, 
FSV UK a Goethe Institut, 23.–24. 5. 2016, příspěvek: Populism as a successful 
political strategy? The case of Czech party system 

 konference Strany mezery ve středovýchodní Evropě, MUP, Plzeň, 2. 5. 2016, 
hlavní pořadatel, příspěvek: Strany mezery jako téma politologické analýzy 

 konference Prezidenti a strany: spoluhráči nebo soupeři?, Praha, 19. 5. 2016, 
příspěvek: Slovinští prezidenti a jejich vztah k politickým stranám 

 21st Annual Conference of CEPSA na téma Challenges for Political Leaders in 
Central and Eastern Europe, Lublaň, Slovinsko, 3.–4. 6. 2016, příspěvek: Business-
Firm Organized Parties: a Conceptual Challenge (společně s V. Hlouškem) 

 General Conference of ECPR, 7.–10. 9. 2016, Praha, organizátor panelu Search for 
"fifth party model": New parties phenomenon in Central Europe, příspěvek: “Fifth 
party model": Framework for analysis 

 konference Democratic Transformation in Post-conflict Societies: Path to Ensured 
Success?, Praha, 26.–27. 9. 2016, Friedrich Ebert Stiftung, FSV UK a Česko-
německý fond budoucnosti, příspěvek: Post-Conflict or Conflict Society? Prospects 
for Bosnia (společně s dr. Helenou Bauerovou) 

 konference The Opening of the East and the Fall of the Iron Curtain 1989. Europe’s 
Christian Democracy and Conservatives, 10.–11. 11. 2016, Vídeň, Rakousko Karl 
von Vogelsang-Institut, příspěvek: Christian Democratic and Conservative Stream 
within the Czechoslovak Opposition movements in 1989 

 konference New Future of Freedom and Integration – Central Europe and the 
Korean Peninsula, Soul, Jižní Korea, National Museum of Korean Contemporary 
History, 2. 11. 2016, příspěvek: Democracy Building in Central Europe 

 workshop Visegrad Group and Socio-Political Transformation – Lessons Learned 
and Possible Implications for Korean Peninsula", Soul, Jižní Korea, Asian Institute 
for Policy Studies, 3. 11. 2016 

 konference 1956 – Impact and Perspectives", National University of Public Service, 
Budapešť, Maďarsko, 17. 11. 2016, příspěvek: The Reception of 1956 in 
Czechoslovakia and Yugoslavia 

 přednáška typu invited speaker, Andrássy Universität Budapest, Maďarsko, 
22.11.2016, téma Entösterreicherung als kulturelles Fundament und politisches 
Programm? Zur Symbolischen Beseitigung österreichischer Symbole und 
Österreichs in Tschechien 
 

Jakub Charvát, Ph.D. 

 konference Strany mezery (niche parties) ve středovýchodní Evropě, MUP, Plzeň, 2. 5. 
2016 

 konference Electoral engineering and competiveness in Post-communist Europe, 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovenská republika, 21.–22. 4. 2016 
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 konference After Communism. East and West Under Scrutiny, Universitat din Craiova, 
Craiova, Rumunsko, 8.–9. 4. 2016 

 ECPR General Conference, European Consortium for Political Research, Praha, 7.–10. 
9. 2016 

 21 Annual Conference of Central European Political Science Association, Conference of 
Central European Political Science Association, Ljubljana, Slovinsko, 3.–4. 6. 2016 
 

PhDr. Petr Just, Ph.D. 

 XII. brněnské politologické sympozium: reforma ústavních institucí, Mezinárodní 
politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 7. 4. 2016 

 konference After Communist: East and West Under Scrutiny, Center for Post-
Communist Studies, University of Craiova, Rumunsko, 8.–9. 4.2016 

 konference Electoral Engineering and Competitivness in Post-Communist Europe, 
Katedra politológie a európskych štúdií, Fakulta sociálnych vied, Univerzita Sv. Cyrila a 
Metoda, Trnava, Slovenská republika, 21.–22. 4. 2016 

 konference Changing Media – Changing Media Studies, MUP, Praha, 27. 4. 2016 

 konference Strany mezery (niche parties) ve středovýchodní Evropě, MUP, Plzeň, 2. 5. 
2016 

 konference X. International Students Conference „Politics and Society in Central and 
Eastern Europe”, University of Wroclaw, Wroclaw, Polsko, 25. 5. 2016 (keynote 
speaker) 

 21 Annual Conference of Central European Political Science Association, Conference of 
Central European Political Science Association, Ljubljana, Slovinsko, 3.–4. 6. 2016 

 IPSA World Congress, International Political Science Association, Poznaň, Polsko, 23.–
28. 7. 2016 

 ECPR General Conference, European Consortium for Political Research, Praha, 7.–10. 
9. 2016 

 konference Dvacet let Senátu, Senát Parlamentu ČR, Praha, 25.–26. 10. 2016 

 konference Krajské a senátní volby 2016, MUP, Hradec Králové, 21. 11. 2016 

 konference Jaký Senát potřebujeme?, Institut pro politiku a společnost, Praha, ČR, 29. 
11. 2016 

 konference Lessons of Transformation and Vision for Unification on Korean Peninsula, 
Korean Institute for National Unification, Ministry of Foreign Affairs, Soul, Jižní Korea, 
2. 12. 2016 
 

Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 

 IPSA World Congress, International Political Science Association, Poznaň, Polsko, 23.–
28. 7. 2016 

 ECPR General Conference, European Consortium for Political Research, Praha, 7.–10. 
9. 2016 

 
PhDr. Jan Outlý, Ph.D. 

 konference Strany mezery (niche parties) ve středovýchodní Evropě, MUP, Plzeň, 2. 5. 
2016 

 seminář k zákonu o financování pol. stran, Frank Bold, Praha 
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 konference Abychom v Česku opět neztratili svobodu, Evropské hodnoty, Hradec 
Králové 

 
PhDr. Petr Vyhnánek 

 konference Vysokoškolské studium bez bariér, Technická univerzita v Liberci, Liberec 
 
Grantová činnost 
 
Externí granty  

 Financování politické soutěže ve střední Evropě na národní a místní úrovni, GAČR, 
2016–2018, spoluřešitel: PhDr. Jan Outlý, Ph.D. 

 The Visegrad Group and Central European Cooperation, International Visegrad Fund, 
2015–2017, hlavní řešitel: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

 
Interní granty dokončené v roce 2016 

 Analýza vybraných aspektů politiky v jihovýchodní Evropě, Interní grantový systÉm 
Metropolitní univerzity Praha, 2015–2016, hlavní řešitel: doc. PhDr. Ladislav Cabada, 
Ph.D.  

 Krize politického stranictví v České republice, Interní grantový system Metropolitní 
univerzity Praha, 2015–2016, řešitelé: Jakub Charvát, Ph.D., PhDr. Petr Just, Ph.D., a 
studenti navazujícího magisterského studia politologie 

 Princip degresivní proporcionality při volbách do EP a rozdělení mandátů členským 
státům EU, grant Institucionální podpory rozvoje výzkumné organizace, 2016, řešitel: 
Jakub Charvát, Ph.D. 

 
Interní granty řešené v roce 2016 a pokračující do dalších let 
Česká společnost a státní socialismus, grant Institucionální podpory rozvoje výzkumné 
organizace, 2015–2019, řešitel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
Czech Democracy 1993 – 2018, grant Institucionální podpory rozvoje výzkumné 
organizace, 2015–2018, řešitelé: Jakub Charvát, Ph.D., PhDr. Petr Just, Ph.D. 
Proměny mediálního diskursu české politické komunikace, grant Institucionální podpory 
rozvoje výzkumné organizace, 2015–2020, spoluřešitel: Jakub Charvát, Ph.D. 
Středoevropská politika, grant Institucionální podpory rozvoje výzkumné organizace, 
2016–2018, hlavní řešitel: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., spoluřešitelé: Jakub Charvát, 
Ph.D., PhDr. Petr Just, Ph.D.  
 
Publikační činnost 

 Cabada, Ladislav. 2016. „Branding the Czech republic“: Public Democracy and Nation 
branding as instrument sof foreign policy. Przeglad Europejski 39 (1): 84–106.  

 Cabada, Ladislav. 2016. Český stranický systém v roce 2016: sílící populismus, trend 
personalizace a antistranické postoje. Politics in Central Europe 12 (2S): 67–76. (ERIH 
plus) 

 Cabada, Ladislav. 2016. Český stranický systém v roce 2016: sílící populismus, trend 
personalizace a antistranické postoje. In Pravicová řešení politických výzev pro rok 
2017. Přerov: Jutty. 
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 Cabada, Ladislav. 2016. Democracy Building in East-Central Europe: Czech Republic as 
Consolidated, Europanised, but also post-Communist society. Soul: National Museum 
of Korean Contemporary History.   

 Cabada, Ladislav. 2016. Party of Free Citizens and the Genesis of the Czech Liberal-
Conservative „anti-EU“ Stream in Czech Politics. Politické vedy 19 (2): 8–34. (ERIH 
plus) 

 Cabada, Ladislav. 2016. The Czech Party System in the Year 2016: strenghtening 
populism, personalization tendencies and party-political attitudes. In The Czech 
Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2017. Přerov: Jutty.  

 Cabada, Ladislav a Hlaváčková, Hana. 2016. Zahraniční politika Slovinska. Praha: Libri. 

 Cabada, Ladislav a Kolarčíková, Markéta. 2016. Balkánské komunismy. Praha: Libri.  

 Cabada, Ladislav a Tomšič, Matevž. 2016. The Rise of Person-based Politics in the New 
Democracies: the Czech republic and Slovenia. Politics in Central Europe 12 (2): 29–50. 
(ERIH plus) 

 Charvát, Jakub. 2016. Content emptiness, low media coverage, exhausted parties and 
indifferent voters: an invisible 2014 European Parliamentary election campaign in the 
Czech Republic. In Boicu, Ruxandra, Branea, Silvia a Stefanel, Adriana (eds.). Political 
Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan. 

 Charvát, Jakub. 2016. From the Principle of Delegation to Search for a Uniform 
Electoral Procedure: The European Parliament Elections in a Historical Perspective. 
Analele Universităţii din Craiova. Istorie 21 (1/29): 55–66. (Scopus) 

 Charvát, Jakub. 2016. Národní nebo bratislavská rada? Celostátní volební obvod, 
proporcionalita a teritoriální zastoupení ve slovenských parlamentních volbách. 
Sociológia 48 (5): 431–453. (IF = 0,275; 2015 Journal Citation Reports ® (Thomson 
Reuters, 2016)  

 Charvát, Jakub. 2016. Od Duvergera k politice volebních reforem (aneb dva analytické 
přístupy v současném studiu volebních institucí). In Novák, Miroslav (ed.). Strany, 
volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále. Praha: Sociologické 
nakladatelství. 

 Charvát, Jakub. 2016. Temptation of the “Powerful”: The politics of electoral reform in 
Central Europe in post-transitional period. Slovenská politologická revue 16 (4): 353–
368. 

 Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. Business-Firm Parties and Czech Party System after 
2010. Politics in Central Europe 12 (3): 83–110. (ERIH plus) 

 Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v 
české politice. Praha: Metropolitan University Prague Press. 

 Just, Petr. 2016. Czech Protest Movements in 2014 European Parliament Elections. 
Politics in Central Europe 12 (2): 93–99. (ERIH plus) 

 Just, Petr. 2016. Český bikameralismus v období incongruence. In Kysela, Jan (ed.). 
Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges. 

 Just, Petr. 2016. Eurosceptic Parties in the Czech republic´s 2014 European 
Parliamentary Elections. In Boicu, Ruxandra, Branea, Silvia a Stefanel, Adriana (eds.). 
Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
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 Klíma, Michal. 2016. Clientelism, Corruption, and the Concept of Anti-System Parties. 
In Corruption and Governmental Legitimacy: A Twenty-First Century Perspective. 
Maryland: Lexington Books.    

 Klíma, Michal. 2016. Czech Republic. In Viola, Donatella M. (ed.) Routledge Handbook 
of European Elections. New York. Routledge. 

 Outlý, Jan. 2016. Local and Regional Politics. In The Czech Centre-Right Solutions to the 
Political Challenges of 2017. Přerov: Jutty.  

 Outlý, Jan. 2016. Lokální a regionální politika. In Pravicová řešení politických výzev pro 
rok 2017. Přerov: Jutty. 
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Katedra průmyslového vlastnictví 
 
Studijní a pracovní cesty 

V roce 2016 se tři studenti doktorského studijního oboru „Mezinárodní a regionální 
vztahy v průmyslovém vlastnictví“ účastnili na doktorském mezinárodním semináři, který 
je od roku 2012 pořádaný Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě pro 
doktorandské studenty z Evropy, USA a Izraele. V rámci tohoto mezinárodního semináře i 
naši doktorandi prezentují své příspěvky a obhajují své názory v mezinárodní diskuzi. 
Účast doktorandů na těchto seminářích, včetně doprovázejícího školitele, plně hradí 
Světová organizace duševního vlastnictví. 

I v roce 2016 se katedře průmyslového vlastnictví podařilo zapojit do programu 
jednoročních pracovních stáží studenty oboru průmyslového vlastnictví v Úřadu Evropské 
unie pro duševní vlastnictví (dřívější Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) ve 
španělském Alicante a v Evropském patentovém úřadě v Mnichově. V roce 2012 byli 
přijati na tyto stáže 2 studenti MUP. 

V průběhu roku 2016 byla uskutečněna cesta na mezinárodní seminář pořádaný 
Evropským patentovým úřadem, na němž zástupce Metropolitní univerzity Praha (prof. 
Martin Boháček) přednesl příspěvek a podal zprávu o stavu výuky práv k duševnímu 
vlastnictví v České republice.  

Dále se dva zástupci Regionálního centra patentových informací (Ing. Marta Hošková a 
prof. Ladislav Jakl) účastnili ve dnech 6.–8. 7. 2016 mezinárodní konference v Mnichově 
k jednotnému patetu EU a jednotného evropského patentového soudnictví.  
 
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.  
 
Katedra průmyslového vlastnictví v roce 2016 zajišťovala členství a činnost v těchto 
mezinárodních institucích: 
International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intelectual 
Property – ATRIP; 
Arbitration and Mediation Center WIPO, Geneve, Switzerland; 
AIPPI – International Association for the Protection of Intellectual Property; 
členství v redakční radě časopisu „European Copyright and Design Report“, London; 
součinnost s Arbitrážním a mediačním centrem Světové organizace duševního vlastnictví v 
Ženevě, Švýcarsko.  
 
Spolupráce s mezinárodními organizacemi a školami: 
V průběhu roku 2016 uskutečňovala Katedra průmyslového vlastnictví spolupráci s těmito 
mezinárodními organizacemi a školami: 
Světová organizace duševního vlastnictví Ženeva- WIPO; 
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dříve Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu), 
Alicante, Španělsko-OHIM; 
Evropský patentový úřad Mnichov, Německo-EPO;  
John Marshall Law School, Chicago, USA; 
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Právnická fakulta Univerzity PJŠ Košice. 
 
Katedra průmyslového vlastnictví působila v roce 2016 jako: 
Garant programu Pan European Seal-Professional Traineeship Programme, EPO a   OHIM;  
Garant mezinárodních specializačních kurzů pro doktorandy „WIPO Advanced Intellectual 
Property Research Seminar, Ženeva; 
Team Coordinator evropského grantu „Support for awareness raising activities about  the 
value of IP and the damages of Couterfeiting and piracy“, GR/001/15;  
 
Příspěvky na mezinárodních konferencích a seminářích: 
Mezinárodní doktorský seminář 24.–26. 5. 2016, Ženeva, Švýcarsko, příspěvek „Legal 
Protection of Intellectual Property-Právní ochrana duševního vlastnictví“(prof. Ing. 
Ladislav Jakl, CSc.) a příspěvky třech účastnících se MUP doktorandů; 
Mezinárodní vědecká konference Košice SR „Košické dni súkromého práva“, 2016 Košice, 
příspěvky: Ladislav Jakl, Marta Hošková, Iveta Chadimová, Jarmila Císařová, Martina 
Zdvihalová, Vít Svejkovský; 
Mezinárodní seminář WIPO Praha „Commercialization of Univerzity Inventions“, 2016, 
ÚPV Praha, příspěvky: Ladislav Jakl, Karel Čada, Marta Hošková; 
„Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování“, MUP Praha 2016, příspěvky: Marek 
Beneš, Ladislav Jakl, Zuzana deKorver, Karel Čada, Peter Vojčík; 
Mezinárodní konference MU Brno, 2016 Brno, příspěvek doktorandka Martina Kotyková 
„Cyberspace“. 
 
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. 
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. Byla zajišťována činnost Regionálního centra patentových informací MUP, 
zejména formou poskytování odborných konzultací v této oblasti. 
 
V roce 2016 zajišťoval Ústav ve spolupráci s Katedrou průmyslového vlastnictví tuto 
vědeckovýzkumnou činnost: 
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Grantová činnost 
Dokončení řešení úkolu GAČR 13-02203S „Doménová jména a jejich význam pro 
podnikání“ – grant řešila: JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M); 
 
Externí granty:  
TAČR vědecký grant 95090-10/2015; doba řešení 1. 3.–31. 10. 2016, řešitelé Jiří Průša, 
Ladislav Jakl, „ Dopady Nařízení EP a Rady (EU) č. 910 ze dne 23. 7. 2014 a systém 
elektronického doručování v ČR“;    
EUIPO Alicante; doba řešení 1. 10. 2015–30. 6. 2016, „Raising Awareness about the value 
of Intellectual Property in the Czech Republic  and Slovakia“ (řešitelský tým: prof. Ing. 
Ladislav Jakl, CSc., Doc. Ing. Karel Čada, Ph.D., JUDr. Marek Beneš, Mgr. Zuzana de Korver, 
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.);  
EUIPO Alicante and European Patent Office Mnichov; doba řešení každoročně od roku 
2015 „ Pan European Seal Professional Traineeship“.  
 
Interní granty dokončené v roce 2016 
Josef Kratochvíl, Ladislav Jakl, „ Právní a ekonomické aspekty patentu s jednotným 
účinkem“; 
Vít Svejkovský, Martina  Zdvihalová, Peter Vojčík, „ Rozlišovací způsobilost u jiných než 
slovních ochranných známek v tuzemsku a v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních 
známek“. 
 
Interní granty řešené 1. 3. 2016 – 31. 8. 2017 
Martina Kotyková, Jiří Srstka, „Ochrana duševního vlastnictví v oblasti informačních 
technologií“; 
Eva Schneiderová, Marta Hošková, „Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu 
ochranných známek v ČR a ochranných známek EU“; 
Nela Černáková, Iveta Chadimová, Petr Hajn, „ Mimoprávní poznatky o lidském soutěžním 
chování a jejich uplatnění v právu proti nekalé soutěži“ 
 
Vědeckovýzkumné záměry 
řešení úkolu k oceňování práv k duševnímu vlastnictví, rezortní grant ÚPV, řešitel Ing. 
Karel Čada, prom. práv., Ph.D. 
zpracování rešerší a poradenství ve věcech průmyslových práv, resortní grant ÚPV, 
řešitelka Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.  
 
Konference 
Pořádání výroční konference „Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví“, červen 2016;  
Pořádání konference „Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování“, červen 2016, 
výstup z úkolu „Raising Awareness about the value of Intellectual Property in the Czech 
Republic  and Slovakia“; 
Účast na konferencích k otázkám právní ochrany duševního vlastnictví pořádaných v Praze 
Světovou organizací duševního vlastnictví a Evropským patentovým úřadem.  
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Semináře 
Pořádání dvou přípravných seminářů ke zkouškám patentových a známkových zástupců, 
Jiří Effmert, únor a říjen 2016; 
Pořádání semináře k formulování popisu vynálezu a nároků u vynálezů a užitných vzorů, 
Ing. Marta Hošková a Ing. Jan Netušil, únor a říjen 2016; 
Pořádání dvou seminářů k elektronickým rešerším práv z průmyslového vlastnictví, Ing. 
Miroslav Paclík, doktorand, březen a listopad 2016.  
 
Ediční činnost 
Josef Kratochvíl, Ladislav Jakl. Právní a ekonomické aspekty patentu s jednotným 
účinkem. Praha: MUP Press. 
Vít Svejkovský, Martina  Zdvihalová, Peter Vojčík. Rozlišovací způsobilost u jiných než 
slovních ochranných známek v tuzemsku a v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních 
známek. Praha, MUP Press. 
Jakl L. a kol.–Josef Kratochvíl, Marek Beneš, Peter Vojčík, Karel Čada, Marta Hošková, 
Iveta Chadimová, Martina Kotyková, Jiří Effmert. Aktuální otázky práv k duševnímu 
vlastnictví. Praha, MUP Press. 
Peter Vojčík a kol. „Košické dni súkromého práva I“, 2016, UPJŠ Košice, příspěvky: Ladislav 
Jakl, Marta Hošková, Jarmila Císařová, Martina Zdvihalová, Vít Svejkovský. 
                                                                                                                                                  
 
Vydávání recenzovaného časopisu Metropolitní univerzity Praha 
Acta MUP–Ochrana duševního vlastnictví, recenzovaný časopis, vydáván od roku 2010, 2x 
ročně. 
 
Časopisecké články v roce 2016 
Acta MUP č. 1/2016: Martina Zdvihalová, Eva Schneiderová, Karel Čada, Martin Boháček, 
Jiří Průša, Adéla Pecková, Eva Adlerová. 
Acta MUP č. 2/2016: Iveta Chadimová, Martina Kotyková, Matěj Machů, Radim Patočka, 
Michal Pospíšil, Lydie Tallová. 
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Souhrnný přehled konferenční činnosti MUP 
 

Název konference Termín 
(2016) 

8. výroční studentská konference C4SS 15. 4.  

Czech Receptions of other Literatures in English 22. 4.  

Changing Media, Changing Media Studies 27. 4.  

Teaching and Researching the Anglophone World in Europe 29. 4.  

Strany mezery ve středovýchodní Evropě 2. 5. 

Middle Eastern Conflicts in Local Perspective 6. 5. 

Latinos in the USA 10. 5. 

Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví 10. 6.  

Veřejná subjektivní práva 18. 10. 

Post-Soviet Central Asia: 25 Years Since Independence 21. 10. 

Taiwan: Changes, Choices and Challenges 9. 11. 

Non-Traditional Security in Asia: Threats and Opportunities 20. 11. 

Krajské a senátní volby 2016 21. 11. 

Vnější bezpečnost EU 29. 11. 

Prague Agenda 1. – 2. 12. 

Resilience: Intervědní perspektivy 9. 12. 
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Příloha č. 1 – Textová část Výroční zprávy o činnosti MUP 
za rok 2016 

 
1 Základní údaje o vysoké škole 
 
úplný název  Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných spoelčností, 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 
231               

 
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 
 
statutární orgán                                 JUDr. Marek Beneš, ředitel o.p.s. 
nejvyšší představitel školy  prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor 
 
Výroční zprávu o činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.,  za rok 2016 zpracovanou 
na základě § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, projednala 
Správní rada MUP dne 30. 5. 2017. 

Výroční zprávu o hospodaření Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za r. 2016 schválila 
Správní rada dne 30. 5. 2017 a tato zpráva byla zaslána na Ministerstvo školství dne 20. 6. 
2017. 

Předkládá: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor 
 
Zpracoval: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost 
 
V Praze dne 30. 5. 2017  prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., 

  rektor 
 
          JUDr. Marek Beneš 

          ředitel o.p.s. 
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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  

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

vnitřních předpisů vysoké školy 
 

Vedení obecně prospěšné společnosti: 

 

Zakladatelka:                 Mgr. Anna Benešová  

Ředitel obecně prospěšné společnosti:             JUDr. Marek Beneš  

 
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  
 

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

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

 

 

Akademické vedení univerzity: 

 

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. 
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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:      Mgr. Irena Dominiková 

Vedoucí katedry asijských studií:       doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.  

Vedoucí katedry bezpečnostních studií:  

                                                                             doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D. 
Vedoucí katedry cizích jazyků:       Mgr. Romana Vančáková 

Vedoucí katedry International Relations  

and European Studies:        doc. Mats Rickard Braun, 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. 

 

Vědecká rada – složení  
JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.  
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.  
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.  
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.  
prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.  
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, 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, M.A., 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.  
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doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA  
prof. JUDr. Jiří Srstka 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 
doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. 
PhDr. Petr Vyhnánek 
 
Akademické grémium:  

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

 prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor 

 doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., prorektor 

 PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor 

 PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor 

 Mgr. Anna Benešová, zakladatelka 

 Alexandra Baráková       

 Vojtěch Černý  

 David Vodák      

 

Disciplinární komise: 
 
Předseda: PhDr. Petr Just, Ph.D. (do 16. 12. 2016) – uplynulo funkční období 
  JUDr. Vladimír Novotný (od 17. 12. 2016) 
Členové: PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. (do 16. 12. 2016) – uplynulo funkční 
období 

PhDr. Petr Just, Ph.D. (od 17. 12. 2016) 
Bc. Jiří Chvojka (do 13. 9. 2016) – absolvoval studium 
Bc. Václav Janoušek (do 2. 9. 2016) – absolvoval studium 
Bc. Jan Hájek (od 3. 9. 2016) 
Bc. Dominik Grupač (od 6. 10. 2016) 

Náhradníci: Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. (do 30. 6. 2016) – rezignoval 
PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 

  JUDr. Vladimír Novotný (1. 7. 2016-16. 12. 2016) – jmenován předsedou 
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. (od 17. 12. 2016) 
Bc. Jan Hájek (do 2. 9. 2016) – jmenován řádným členem 

  Bc. Tomáš Kučera 
Mgr. Olga Brunnerová (od 20. 10. 2016) 

 
d) Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol  
Rektor MUP prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., je členem České konference rektorů.  
Metropolitní univerzita Praha je také členem Rady vysokých škol: 
 
PhDr. Petr Just, Ph.D.: 

 člen Předsednictva RVŠ 

 člen Sněmu RVŠ 

 člen pracovní komise pro vnější a zahraniční styky 

 člen pracovní komise pro soukromé vysoké školy 
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 delegát do výběrové komise pro visegrádská stipendia 
 
PhDr. Martin Lachout, Ph.D.: 

 člen Sněmu RVŠ 

 člen pracovní komise pro vzdělávací činnost 
člen pracovní komise pro vědeckou činnost 

 
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 
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; MUP uděluje ročně 30 stipendií studentům 
s pohybovým postižením. Metropolitní unvierzita Praha také poskytuje svým studentům a 
zaměstnancům možnosti sportovních aktivit. 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. 
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f) Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2016 v oblasti vnitřních 

předpisů  
 
V roce 2016 byly zahájeny přípravy na novelizaci registrovaných vnitřních předpisů 
v souvislosti s novelizací zákona o VŠ. Nově vydávána byla pouze Rozhodnutí rektora a 
Směrnice ředitele o.p.s. 
 
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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2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost  

a) Akreditované studijní programy popsané metodikou výsledků učení v souladu s 
Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky. 

Metropolitní univerzita Praha realizuje celkem šest studijních programů (Mezinárodní 
teritoriální studia, Humanitní studia, Politologie, Mezinárodní ekonomické vztahy, Právní 
specializace, Mediální a komunikační studia). 

 

b) Další vzdělávací aktivity, realizované v roce 2016 

Kromě aktivit popsaných v části 3f) této Výroční zprávy, které byly určeny pro střední 
školy a Vyšší odborné školy realizovala MUP dále především semináře Ústavu právní 
ochrany duševního vlastnictví. Tento ústav (ve spolupráci s Katedrou průmyslového 
vlastnictví) uspořádal dva přípravné semináře na zkoušky patentových zástupců a to jeden 
seminář z oblasti známek a druhý seminář z oblasti patentů. Semináře se pořádají na jaře 
a na podzim s ohledem na stanovené termíny zkoušek Úřadem průmyslového vlastnictví. 
Zúčastnilo se celkem 15 zájemců. Semináře připravují zájemce o zkoušky patentových 
zástupců, zejména s ohledem na aktualizované mezinárodní smlouvy a národní zákony, 
týkající se shora uvedeného průmyslového vlastnictví. Na seminářích se posluchači 
podrobně seznámí například i s hlavními úskalími těchto řízení, a informacemi které jsou 
pro zástupce v případě zastupování přihlašovatelů, důležité a nepostradatelné. Dosavadní 
zkušenosti s pořádáním těchto seminářů jsou velmi příznivé, většina účastníků při zkoušce 
obstojí. 
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3 Studenti 
 

a) Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti 

 
Metropolitní univerzita především poskytuje uchazečům již před začátkem studia (a 
studentům v průběhu studia) dostatečné množství informací tak, aby neznalost informací 
o studiu na MUP nemohla být důvodem studijní neúspěšnosti. Součástí informačních 
materiálů o studijních programech jsou úplné studijní plány, uchazeč má tak maximální 
míru informovanosti již během rozhodování o výběru vhodného programu. MUP 
dlouhodobě spolupracuje se středními školami, pro které připravuje vzdělávací programy 
ukazující způsoby vysokoškolské výuky, zároveň tak MUP získává užitečnou zpětnou vazbu 
od studentů středních škol o obsahu vlastních programů. Každý studijní obor 
v bakalářském stupni studia má zařazen do studijního plánu předmět „Úvod do studia“, 
který uvádí studenty do systému studia na vysoké škole, učí je základům akademického 
psaní a další potřebným dovednostem využitelným v průběhu studia 

MUP dbá o průběžné zkvalitňování metodologické stránky výuky, poskytuje studentům 
řadu studijních pomůcek (studijní opory, bohatá Odborná knihovna Jiřího Hájka, přístup 
k on-line databázím JSTOR, EBSCO). Knihovna Jiřího Hájka při MUP také provozuje portál 
http://www.point.mup.cz/, na němž mohou studenti získat řadu cenných informací jak ke 
studiu, tak především k psaní kvalifikačních prací. MUP také prostřednictvím svého 
vydavatelství MUP Press vydává odborné monografie a skripta, jakož i dalších studijní 
materiály. 

 
b) Opatření uplatňovaná pro omezení prodlužování studia 
 
Každý student má pro plnění studijních povinností možnost využít tří základních 
zkušebních termínů a jednoho opravného termínu, zároveň umožňujeme studentů 
převod dvou nesplněných předmětů do vyššího ročníku, což umožňuje pokračovat ve 
standardním průběhu studia bez nutnosti opakovat ročník a studium prodlužovat. Bariéry 
jsou nastaveny i v rovině ekonomické, opakování ročníku (bez ohledu na počet 
nesplněných předmětů) je zatíženo platbou školného v plné výši. 
 
c) Vlastní/specifické stipendijní programy MUP 
 
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. 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 univerzitami mimo program Erasmus poskytuje MUP stipendia ve výši 
školného zahraničním přijíždějícím studentům. 
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d) Poradenské a další služby pro studenty 

Na MUP je vytvořena pracovní pozice studijní poradkyně, která je pracovnicí 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). 

 

Sportovní aktivity na MUP 
  
 
Metropolitní univerzita Praha nabízí svým studentům prostřednictvím Sportovního klubu  
MUP z. s. (dále jen „SK MUP“), širokou nabídku volnočasových pohybových aktivit.  
 
V roce 2016 došlo, dle požadavku nového zákona, k transformaci Sportovního klubu MUP 
občanského sdružení na Sportovní klub MUP, zapsaný spolek. Poslání a zaměření zůstává 
stejné jako doposud, tedy co nejširší zapojení studentů, absolventů a zaměstnanců 
Metropolitní univerzity Praha do sportovních aktivit nabízených sportovním klubem. 
Cílem je především rozvoj sportovních dovedností a celkového vztahu ke sportu/pohybu.  
 
SK MUP organizuje semestrální kurzy, vícedenní akce, pořádá turnaje a další sportovní 
aktivity. Zároveň nabízí zajímavé slevy ve vybraných sportovních centrech. Ve spolupráci 
s Metropolitní univerzitou Praha 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 (dle typu postižení) vhodných semestrálních kurzů a 
pořádat vlastní soutěže a aktivity.  
 
Sportovní nabídku využívají stále více také zahraniční studenti (studijní program Erasmus). 
Neformální kontakt s našimi studenty jim umožnuje rychlejší a přirozenější adaptaci 
v novém prostředí.  

V roce 2016 si mohli studenti opět vybírat z nabídky 13 semestrálních kurzů, do kterých se 
aktivně zapojilo 240 studentů. Vícedenních sportovních akcí se zúčastnilo 65 studentů, 
sportovních turnajů 97 studentů, pražských běhů (Pražský Maraton, závod Praha – 
Běchovice) 35 účastníků. Do sportování se zapojují také studenti na střediscích, především 
z Hradce Králové a Liberce. 

V řadách Metropolitní univerzity Praha studuje také několik známých a úspěšných 
sportovců (atlet Adam Sebastian Helcelet, fotbalista Martin Hašek, Kick boxerka Martina 
Ptáčková). 

Na Metropolitní univerzitě Praha studuje řada studentů s pohybovým postižením, kteří 
jsou vrcholovými sportovci:  

Jan Tománek – studuje PV Mgr., cyklistika a lyžování na profesionální úrovni  

Roman Bernát – studuje MO, závodně hraje volejbal (para) 
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Pavel Bambousek  - studuje MVES, reprezentant ve sjezdovém lyžování (para), hraje golf 
(para), člen golfové asociace České i Evropské   

Václav Uher – absolvent Bc. studia na MUP, zaměstnanec Informačního centra MUP, 
závodně hraje floorbal na elektrických vozících (Powerchair Hockey) 

Richard Pucholt -  studuje MS, závodně plave na republikové úrovni, závodně hraje 
floorbal na elektrických vozících (Powerchair Hockey) 

Martin Dvořák -  student MS, atletika 

Bohumil Šoun: student MS, závodně atletika (Spastic Handicap - 100m na m. vozíku), 
lyžování reprezentant 

Hlavním cílem SK MUP ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha je udržovat a 
zvyšovat kvalitu sportovního vyžití pro studenty i zaměstnance. SK MUP chce do 
pohybových aktivit stále více zapojovat také studenty s handicapem.  

 

e) Podpora a identifikace studentů se specifickými potřebami 
 

Metropolitní univerzita Praha realizuje vlastní stipendijní program pro studenty se 
specifickými potřebami - „Škola bez bariér“. V rámci tohoto programu MUP nabízí 
studentům s pohybovým postižením možnost získání stipendia ve výši školného na celou 
dobu studia. 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. 
Univerzita studentům s pohybovým postižením pomáhá při hledání zaměstnání, v 
projektech a pracovních stážích ve firmách i na otevřeném trhu práce. Někteří absolventi 
MUP navíc získali trvalé zaměstnání přímo na MUP. Univerzita také získala ocenění 
společnosti Rytmus pro zaměstnavatele v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel roku 
2016.  

Metropolitní univerzita Praha spolupracuje s řadou organizací, které se zabývají 
problematikou zdravotně postižených osob a sociálními záležitostmi. Zástupci 
Metropolitní univerzity Praha se pravidelně (i aktivně – odborné příspěvky) účastní 
konferencí na témata související s touto problematikou, které pořádá Technická 
univerzita Liberec – Vysokoškolské studium bez bariér; Šance na vzdělání, o.p.s. – Talent a 
co dál?, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a další.  

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).  

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, rampy, 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. Studentům jsou 
bezplatně zapůjčeny učební pomůcky (notebooky, diktafony a kompletní studijní 
literatura). Způsoby komunikace a plnění studijních povinností jsou plně přizpůsobeny 
jejich možnostem (elektronická komunikace, studijní materiály na internetu, individuální 
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konzultační hodiny pedagogů, specifická forma konání zkoušek – ústní, písemná, PC a 
další). 

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

Studentům dále poskytují podrobné informace, kromě pracovníků studijních oddělení, 
také pracovníci Informačního centra MUP, které je umístěno při vstupu do hlavní budovy 
MUP v Dubečské a pracovníci recepcí (Jarov, Žižkov).  

 
f) Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty a zájemci o studium 
 

Mimořádně nadaní studenti MUP mohou například studovat na zahraničních studijních 
pobytech v rámci programu Erasmus+, anebo na partnerských univerzitách v rámci 
programu Double degree. 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.  

Od roku 2015 Metropolitní univerzita Praha realizuje program Double Degree s Manipal 
University v Indii, a to v magisterském studijním oboru Mezinárodní vztahy a evropská 
studia a International Relations and European Studies.  

 
g) Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním a způsob identifikace 

takových studentů 
 

Metropolitní univerzita Praha podporuje studenty se socioekonomickým znevýhodněním, 
zejména formou možnosti rozložení platby školného na několik splátek. 
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h) Podpora rodičů mezi studenty 
 

 
Metropolitní univerzita Praha nabízí studentům tzv. kombinovanou formu studia, která je 
– vzhledem ke svému specifickému způsobu organizace – uzpůsobena především 
studentům – rodičům a studentům, kteří chtějí studovat při zaměstnání. 
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4 Absolventi 
 
a) Spolupráce a udržování kontaktů s absolventy 
 
MUP udržuje kontakt a komunikaci s absolventy prostřednictvím Klubu absolventů; zve 
absolventy školy na konference, semináře a workshopy pořádané MUP. Každoroční 
příležitostí pro setkání s absolventy jsou také společenské či sportovní akce pořádané 
MUP. 
 
b) 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 nezajišťuje zaměstnanost svým absolventům, to závisí především na jejich 
individuálních schopnostech. Svou činností k dobré zaměstnatelnosti MUP napomáhá 
svým absolventům vytvářením především kvalitního obsahu jednotlivých studijních 
programů. V rámci procesu re/akreditací upravuje studijní programy dle momentálního 
stavu rozvoje daného programu. Vlastním studentům nabízí široké možnosti domácích i 
zahraničních pracovních stáží, které napomáhají studentům získávat potřebné pracovní 
zkušenosti MUP. Pro své studenty pořádá doplňující odborné aktivity nad rámec kurikula, 
pořádá setkání se zaměstnavateli, pořádá semináře zaměřené na rozvoj obecných 
kompetencí. MUP dlouhodobě vede evidence pracovních pozic, v nichž se absolventi MUP 
uplatnili. Tuto evidenci každoročně aktualizuje formou e-mailového dotazníkového 
šetření, zasílaného absolventům MUP. 
 
c) Spolupráce s budoucími zaměstnavateli studentů 
 
V rámci výměnných studijních stáží, financovaných Evropskou unií, MUP nabízí studentům 
také řadu pracovních stáží v zemích EU. MUP dále zprostředkovává studentům pracovní 
stáže u řady zaměstnavatelů, které tyto stáže škole nabízejí. Spolupracuje s celou řadou 
institucí veřejné správy i 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 
zaměstnance. 
Za účelem podpory vstupu studentů na trh práce, resp. rozšíření jejich možností 
pracovního uplatnění realizuje katedra mezinárodního obchodu průběžně semináře se 
zástupci z praxe, během nichž zástupci firem a státních subjektů diskutují se studenty na 
vybrané odborné téma a při té příležitosti je rovněž většinou seznámí i s nabídkami na 
dlouhodobé stáže, příp. otevřené pozice pro čerstvé absolventy v jejich 
firmách/institucích. Vybrané semináře v roce 2016:  

 americká společnosti Nielsen - seminář na téma "Výzkumné metody společnosti 
Nielsen" - 31. 3. 2016  

 americká společnost ExxonMobil - seminář na téma "Behavioral Event" - 14. 4. 
2016  
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 francouzská společnost Touax Czech Republic - seminář na téma Zkušenosti z 
mezinárodního managementu aneb jak lze využít příležitosti spojené s uprchlickou 
krizí v Evropě - 28. 4. 2016  

 americko-belgická společnost AB InBev - interaktivní seminář s názvem "Pricing 
Game" - 26. 10. 2016  

 agentura CzechInvest - seminář s názvem "FDI and its Significance for the 
Development of National Economies: The Czech Republic in International 
Competition" - 2. 11. 2016  

 americko-belgická společnost AB InBev - interaktivní seminář s názvem "Pricing 
Game" - 29. 11. 2016  

 
Vedle toho mají studenti možnost již během studia absolvovat stáž, za kterou v případě 
splnění předepsaných povinností (délka stáže, potvrzení, esej ze stáže) mohou získat i 
kredity, čili je jim uznána jako součást studia. Stáže si studenti buď hledají sami, nebo 
procházejí výběrovými řízeními, která jsou na MUP organizována, a to na základě 
konkrétních poptávek od firem, či státních institucí.  
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5 Zájem o studium 
 

a) Charakter přijímacích zkoušek 

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). Přijímací zkouška pro 
nový obor Bezpečnost a technologie komunikace navíc obsahuje také kvantitativně 
logický test. 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 
realizuje nejen vlastními odbornými pracovníky, ale také externími akademickými 
pracovníky z jiných vysokých škol, kteří jsou členy přijímacích komisí.  

 

b) Spolupráce se středními školami v oblasti propagace MUP   
 
Metropolitní univerzita Praha v roce 2016 pokračovala a rozšiřovala spolupráci s 
pražskými středními a vyššími odbornými školami. Obdobná spolupráce probíhá také na 
středních školách v krajích, kde jsou univerzitní střediska MUP (v Plzni, Hradci Králové i 
Liberci). Celkově se spolupráce se středními školami a VOŠ v Praze i ve všech krajích ČR, 
včetně středních škol na Slovensku, výrazně rozšířila a zkvalitnila. 
Spolupráce se středními školami  probíhá několika formami: 
 

 vzdělávací akce, kterých 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 VOŠ z Prahy a ze Středočeského kraje; 

 účast na vzdělávacích veletrzích Gaudeamus Praha (leden 2016), Gaudeamus Brno 
(listopad 2016), Gaudeamus Nitra (říjen 2016), PROEDUCO Košice (listopad 2016) 
a Academia VAPAC Bratislava (včetně přednášek akademických pracovníků MUP); 

 v květnu 2016 proběhl třetí ročník Jarní školy mediálních studií v Praze, kterého se 
zúčastnilo 6 pražských a 1 mimopražská střední škola (cca 110 studentů). Studenti 
absolvovali 2,5denní kurzy v multimediálních studiích v budově MUP na Jarově. 
Stejné kurzy se opakovaně uskutečnily na univerzitním středisku v Hradci Králové a 
Plzni. Projekt se setkal s velmi pozitivním hodnocením vedení škol a především 
samotných studentů;  

 v roce 2016 pokračovala obdoba úspěšné akce „Otevírání dveří na vysokou školu“, 
jejímž cílem bylo nabídnout studentům středních škol (maturitních i nižších 
ročníků) řadu atraktivních přednášek, seminářů atd. z různých oborů vyučovaných 
na MUP;  
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 MUP se stala partnerem „Pražský studentského summitu 2016“, kterého se 
účastní cca 200 středoškoláků z celé ČR (simulace činnosti mezinárodních 
organizací EU); 

 v roce 2016 pokračovala aktivní spolupráce se středními školami na Slovensku; 
jejich studenti se na MUP zúčastnili 5 dvoudenních vzdělávacích aktivit (účast 150 
studentů z 20 středních škol). 

 Návštěvy studentů SŠ na půdě MUP  v Praze i na univerzitních střediscích – řada 
akcí formou odborných přednášek, seminářů, workshopů, jarních škol, soutěží, 
které připravily všechny katedry MUP. Studenti středních škol absolvují vzdělávací 
akci, které je pro ně přínosem nejen po stránce studijní, ale poznají vysokoškolské 
prostředí, systém přednášek a kvalitu přednášejících, což pro ně může být 
rozhodujícím impulsem při výběru vysokoškolského studia. 

 Přednášková činnost probíhající přímo na středních školách – MUP vysílá své 
akademické pracovníky  na střední školy, které si samy vybírají témata, na něž 
chtějí uspořádat přednášku či seminář pro studenty. Nabídka těchto seminářů 
probíhá pravidelným zasíláním propagačních materiálů vedoucím pracovníkům 
školy e-mailovou poštou, případně osobním kontaktem a předáním tištěných 
materiálů (především výchovným poradcům a vedení škol). 

 Odborné vstupy přímo do výuky předmětů vyučovaných na SŠ  – dlouhodobá 
spolupráce se středními školami probíhá zejména v hodinách Základy 
společenských věd, Informační technologie a povinně volitelných seminářích 
(např. Politologie, Základy práva apod.), v nichž akademičtí pracovníci MUP 
rozšiřují studentům znalosti o problematiky a témata, která střední školy nemají 
zahrnuty v učebních plánech, případně na ně kapacitně nedosahují. 

Na těchto akcích v roce 2016 byla účast cca 100 středních škol a gymnázií, kde bylo 
osloveno cca 5000 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, čímž výrazně přispěly k zlepšování image školy.   
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). Velmi intenzivně se rozvíjí spolupráce 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 2016 jak v na půdě MUP (Praha i univerzitní střediska), tak přímo na středních 
školách. Nabídka vzdělávacích aktivit probíhá formou webových stránek, tištěných 
materiálů, i osobní návštěvou pracovníků univerzity na středních školách v Praze a 
v jednotlivých krajích České republiky. Nově také MUP nabízí odborné vstupy přímo do 
výuky některých předmětů atd. MUP se aktivně účastní řady odborných konferencí, 
vzdělávacích veletrhů a studentských akcí jak v České republice, tak v zahraničí.  
Cílem spolupráce mezi MUP a středními školami je jejich hlubší seznámení s univerzitou, 
jejími obory a rozšíření nabídky pro možnost výběru vysokoškolského studia. 
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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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6 Zaměstnanci 
 
a) Kariérní řád pro akademické pracovníky, motivační nástroje pro odměňování 

zaměstnanců a závislosti na dosažených výsledcích. 
 
MUP nemá zpracovaný kariérní řád. Univerzita má vybudovaný systém interních předpisů 
a postupů, které upravují podmínky a motivace pro zvyšování odborné kvalifikace, a 
systém odměn za úspěšné podání grantových projektů a dalších vědeckovýzkumných 
aktivit. Tento systém každoročně aktualizujeme v závislosti na aktuálním vývoji. 

 

b) Zajišťování rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků. 
 
Metropolitní univerzita Praha pečuje o rozvoj pedagogických dovedností svých 
akademických pracovníků. Především jim umožňuje účastnit se školení, seminářů a 
konferencí, nabízených různými vzdělávacími institucemi, zaměřených především na 
didaktickou stránku rozvoje osobnosti učitele. Věkově mladší vyučující jsou instruováni 
zkušenějšími pedagogy. MUP podporuje rozšiřování jazykových kompetencí svých 
vyučujících.  
 
c) Způsob podpory rodičů mezi zaměstnanci. 
 
Metropolitní univerzita Praha umožňuje zaměstnancům – rodičům flexibilně upravovat 
svou pracovní dobu potřebám péče o rodinu. 
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7 Internacionalizace 
 

a) Způsob podpory účasti studentů na zahraničních mobilitních programech, zejména 
s ohledem na nastavení studijních plánů a možnost uznání udělených kreditů a 
absolvovaných předmětů v zahraničí 

 

Metropolitní univerzita Praha se zejména v roce 2016 zaměřila na posilování aktivit 
směřujících k posilování mobilit jak z hlediska kvality, tak i z hlediska kvantity.  
Kvalitu vysílaných studentů řešíme přísným výběrem účastníků a prověřováním jejich 
jazykových znalostí. Kromě znalosti jazyka na úrovni B2 minimálně, musí každý žadatel 
předložit motivační dopis a další roli při výběru hrají i dosavadní studijní výsledky. 
Studenti si tímto uvědomují, že jde o výběrovou záležitost a takto k účasti na mobilitě 
přistupují. 
MUP za účelem dostatečné účasti studentů na mobilitách organizuje každoročně několik 
akcí pro studenty zejména na propagaci programu Erasmus, ale i jiné formy mobilit a 
s jinými granty, případně i bez grantů:   

 Základem pro úspěšnou propagaci mobilit studentů je dostatečná nabídka 

možností studia na  zahraničích univerzitách v zemích EU, ale i v dalších zemích 

celého světa. V současné době má MUP 178 partnerských univerzit v 55 

zemích. Už tato nabídka, která je na webu a na SIS je silně motivační a 

v současné době mnoho nových studentů si vybírá MUP na základě takto 

široké nabídky studijních možností v zahraničí. 

 Mezi největší univerzitní akce patří celodenní tzv. Erasmus Day, kdy jsou 

prezentovány všechny možnosti studia v zahraničí a to našimi studenty, kteří 

studium v zahraničí již absolvovali a studenty zahraničními, kteří zde právě 

studují.  

 Organizujeme fotografickou soutěž studentů MUP, jejichž snímky vznikly 

během jejich studia v zahraničí, a další sekci tvoří snímky zahraničních 

studentů z jejich pobytu na MUP. Vítězové na základě hlasování obdrží 

ocenění. 

 Pracovníci zahraničního oddělení a pedagogové propagují účast na mobilitách 

a doporučují osobně studium v zahraničí dobrým studentům. 

 Každoročně pro nové studenty organizujeme setkání a předáváme jim 

informace o možnostech účasti na mobilitách. 

 Zahraniční oddělení organizuje několikrát do roka informační semináře pro 

zájemce o mobility i formou diskusních setkání se zájemci. 

 Zahraniční oddělení je přístupné během celé pracovní doby, aby pracovníci 

poskytli individuální konzultace zájemců z řad studentů. 

Systém studijních plánů vychází pravidel programu Erasmus a každý student si musí 
zpracovat takový studijní program ve studijním programu, aby v podstatě nahradil 
semestr nebo celý akademický rok stejnými nebo podobnými předměty studiem v 
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zahraničí. Tento program mu schvaluje vedoucí katedry a pro studenta to znamená, že při 
splnění studijního programu v zahraničí má jistotu uznání studijních výsledků za dané 
studijní období (semestr nebo celý akademický rok). Pokud student nesplní studijní 
program v celém rozsahu, jak mu byl schválen, je na vedoucím katedry, aby určit 
dodatečnou zkoušku (zkoušky) na MUP, aby dosáhl požadovaný počet kreditů (30 nebo 
60 ECTS). V tomto případě není rozhodující, zda jde o účast na mobilitním programu 
Erasmus, nebo zda jde o výměnný program bez grantu. Vždy musí být podepsán studijní 
program a tím se stává závazným pro obě strany. 

Určité specifikum nastává u uznávání stáží, které bylo upraveno v souladu s výsledky 
projektu Erasmus, realizovaného v letech 2014-2016 (projekt KA2 ATEST, koordinátor 
Educa International) a studentům je uznávána stáž v rámci limitu 30/60 ECTS pouze 
v případě, že jde o volitelný předmět „Praktická stáž“, tj. o předmět, který je součástí 
studijního programu. V opačném případě, kdy jde o dobrovolnou stáž, která není součástí 
studijního programu, získané kredity jsou nad rámec limitu 30/60 ECTS. 

 

b) Zajištění integrace zahraničních členů akademické obce do života MUP 

MUP nabízí několik studijních programů v angličtině (bakalářské, magisterské a 
doktorandské) a to vyžaduje zaměstnávat pedagogy ze zahraničí. Pro MUP je tato forma 
účasti cizinců na výukovém procesu naprostou samozřejmostí a již tradičně vedoucím 
katedry International Relations and European Studies je cizinec (původně Kanaďan a 
v současné době byl jmenován nový vedoucí ze Švédska). Tento přístup k zapojování 
cizinců jednoznačně prokazuje maximální integraci. Tato integrace výrazně posiluje 
internacionalizaci univerzity a práci celých týmů pedagogů. Angličtina je běžným 
dorozumívacím jazykem, vedení kateder jedná v angličtině a úzká spolupráce s cizinci je 
každodenní běžnou činností.  
Pedagogové-cizinci mají možnost jazykové výuky češtiny a naopak tito pedagogové 
zejména z katedry cizích jazyků a z Anglofonních studií organizují jazykové kurzy pro 
zaměstnance. Kromě stálých zaměstnanců-cizinců univerzita spolupracuje s hostujícími 
pedagogy, kteří přijíždějí pouze na určitou dobu. I zde jsou zapojování do běžné činnosti 
kateder. Podobně jsou zapojování i pedagogové, kteří přijíždějí v rámci mobilit programu 
Erasmus.  
Kromě výukových aktivit se zahraniční členové akademické obce účastní všech dalších 
činností organizovaných na MUP. Vzhledem na velké množství vyučovaným oborů 
v angličtině a počet zahraničních členů akademické obce, jsou tito pedagogové chápáni 
jako samozřejmá integrální součást MUP. 

  

 



 62 

 
8 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 dále stručně uvede, jakým způsobem propojuje tvůrčí činnost 
s činností vzdělávací. 

 
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 výzkumných center. Klíčovou roli při propojování tvůrčí a vzdělávací činnosti 
sehrávají garanti studijních programů a předsedové oborových rad doktorských studijních 
programů, kteří systematicky pečují o zapojování nejlepších studentů do výzkumných 
aktivit. Současně je v rámci programů a univerzity jako celku vytvořen mechanismus 
sloužící k provázání výuky s využitím nejnovějších odborných materiálů vzniklých 
vědeckou prací akademických pracovníků MUP. Tento mechanismus funguje ve 
spolupráci vědecké redakce Vydavatelství MUP Press, vedení školy, kolegia rektora a 
jednotlivých kateder. 
 

b) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se zapojují studenti 
bakalářských a magisterských, resp. navazujících magisterských studijních 
programů do tvůrčí činnosti na vysoké škole. 

 
Studenti bakalářských programů se do tvůrčí činnosti zapojují zejména v rámci oboru 
Mediální studia, kde je vytvořen dostatečný prostor pro realizaci jejich projektů v rámci 
plnění studijních povinností. Studenti se tak prakticky podílejí na mediálních a obecně 
propagačních aktivitách univerzity. U ostatních bakalářských programů je zapojení 
bakalářských studentů do tvůrčí činnosti spíše výjimečné. 
Naopak studenti navazujících magisterských a doktorských programů jsou do tvůrčí 
činnosti zapojeni systematicky. Klíčovým nástrojem je zde podpora projektů společného 
výzkumu studentů a akademických pracovníků v rámci Interního grantového systému 
MUP. Ten byl 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 
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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.  
V roce 2016 mohla MUP  z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na tyto 
aktivity rozdělit celkem 2 896 384,- Kč a podpořit celkem 17 projektů. Přehled témat 
takových výzkumných projektů a prostředků určených na jejich řešení představujeme 
v následující tabulce. 
 
Interní granty v rámci účelové podpory na specifický VŠ výzkum: 
 

Evidenční číslo Název projektu 
Čerpané způsobilé 
náklady v r. 2016 
(Kč) 

C1-35 
Percepce přeshraničních konfliktů o 
vodu: nový přístup kritické politické 
ekologie 

190 750 

C2-35 
Vývoj lidské bezpečnosti v jihovýchodní 
Asii: vliv a praktické dopady socializace 
národů ASEAN 

156 250 

C3-35 
Post-anarchismus, světový řád a hnutí 
"No Border" 

143 750 

C4-35 
The diffusion of EU norms: minority 
rights, democracy and good governance 
in the EU and beyond 

313 750 

C5-35 
Analýza vybraných aspektů politiky v 
jihovýchodní Evropě 

241 250 

C6-35 
Krize politického stranictví v České 
republice 

162 000 

C7-35 
Právní a ekonomické aspekty patentu s 
jednotným účinkem 

220 000 

C8-35 
Recepce překladů „ostatních literatur“ v 
angličtině“ v českém kulturním prostředí 

218 250 

C9-35 
Construction of National Identity in the 
Discourse of Contemporary Japanese 
Media 

  
140 250 

C10-35 
Ochrana lidských práv v ústavním a 
evropském kontextu 

145 750 

C11-35 

Rozlišovací způsobilost u jiných než 
slovních ochranných známek v tuzemsku 
i v zahraničí, včetně kolektivních a 
certifikačních ochranných známek 

194 500 
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D01-35 
Mimoprávní poznatky o lidském 
soutěžním chování a jejich uplatnění v 
právu proti nekalé soutěži 

125 398 

D02-35 
Komparace rozhodovací praxe v řízení o 
zápisu ochranných známek v ČR a 
ochranných známek Společenství 

187 898 

D03-35 
Proces demokratizace a jeho vliv na 
ozbrojené konflikty ve Svazové republice 
Myanmar 

 
64 147 
 

D04-35 
Ochrana duševního vlastnictví v oblasti 
informačních technologií 

155 397 

D05-35 
Mediální konstrukce vlastenectví ve 
vybraných ruských médiích 

75 397 

D06-35 
Systematické redukce strukturních slov v 
angličtině rodilé a české 

146 647 

  
c) Vysoká škola uvede, jaké účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace 

byly získány v roce 2016 celkem a z toho specifikuje, kolik z nich bylo vynaloženo 
při řešení grantů a projektů přímo vlastní vysokou školou, resp. kolik z nich vysoká 
škola vydala spoluřešitelům a dodavatelům. 

 
Klíčovým nástrojem pro řešení projektů je na MUP dotace MŠMT Institucionální podpora 
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2016, kterou MUP obdržela 
ve výši 8 649 560 Kč. Z těchto prostředků byly v roce 2016 podporovány jak pokračující, 
tak některé nové vědecko-výzkumné záměry. Specificky je potřeba zmínit Centrum 
bezpečnostních studií (C4SS), jež bylo zřízeno jako centrum excelence a jehož činnost je 
podporována téměř jednou třetinou této dotace. C4SS je mezikatedrálním výzkumným 
centrem, na jehož činnosti se podílejí odborníci zabývající se bezpečností a jejím 
výzkumem; do činnosti Centra jsou systematicky zapojeni také studenti doktorského 
programu Mezinárodní vztahy a evropská studia, stejně jako dva výzkumní pracovníci a 
pozici post-doktorandů, jejichž výběr se řídí mezinárodními standardy excelence. Centrum 
koordinuje odborné aktivity akademických pracovníků tří kateder MUP (Katedry 
mezinárodních vztahů a evropských studií, Katedry International Relations and European 
Studies a Katedry bezpečnostních studií). 
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Přehled témat a řešitelů všech vědecko-výzkumných záměrů a prostředků určených na 
jejich řešení představujeme v následující tabulce. 
 
Seznam Vědecko-výzkumných záměrů MUP řešených v roce 2016 a hrazených 
z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 
 

Hlavní řešitel(ka) 
 

N                   Název vědecko-výzkumného záměru 

PhDr. Helena Bauerová, Ph.D. Proměny Evropské unie v kontextu 
aktuálních globálních výzev politického a 
ekonomického charakteru 

Mitchell A. Belfer, Ph.D. Příprava a vydání 4 tištěných čísel 
odborného časopisu CEJISS (Central 
European Journal of International and 
Security Studies) 

Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. Iberoamerické centrum MUP 

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. Soumrak osvícenství: Západní myšlení v 
kontextu světového systému v letech 1789 
až 1871 

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

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Středoevropská politika 

Prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. Komunikace v podmínkách vícejazyčnosti 

PhDr. Jakub Charvát, Ph.D. Princip degresivní proporcionality při 
volbách  
do EP a rozdělení mandátů členským 
státům EU 

Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Acta MUP 

Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Vývoj v oblasti autorskoprávní a 
průmyslově právní ochrany 

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. Formování kritického zájmu o média a 
populární kulturu v českém prostředí: 
východiska, osobnosti, polemiky 

PhDr. Petr Just, Ph.D. Czech Democracy 1993-2018 

Prof. Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. Veřejná správa a lidská práva 

Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. Politické struktury a občanská společnost 
Indické republiky 

Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. Výzkum mezinárodních ekonomických 
vztahů 

PhDr. Martin Lachout, Ph.D. Zkoumání stavu česko-německého 
bilingvismu  
v současnosti 

Ing. Lea Melnikovová, Ph.D. Země Střední Asie – noví hráči ve světové 
ekonomice a jejich význam pro vnější 
ekonomické vztahy České republiky 

Mgr. Eva Niklesová, Ph.D. Proměny mediálního diskurzu české 
politické komunikace 
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Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. Centrum indo-pacifických studií: Mapping 
and Interpreting International Relations in 
the Indo-Pacific 

Ing. Břetislav Tureček Společenské proměny a konstanty Blízkého 
východu a jejich dopady na okolní svět – 
bezpečnostní aspekty 

 
 
Vedle přímé podpory řešení vědecko-výzkumných záměrů pak MUP na centrální úrovni 
s podporou dotace zajišťuje překlady a jazykové korektury odborných textů a další 
potřebnou podpůrnou činnost. 
 
Specificky se MUP snaží využít prostředky určené na rozvoj výzkumné organizace na 
podporu vydávání kvalitních odborných časopisů. Také v roce 2016 tak pokračovala 
podpora tří odborných časopisů: 
 
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.  
 
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. 
Časopis má také svou webovou stránku: www.politicsince.eu. Je indexován v databázi Erih 
plus. 
 
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. I 
Acta MUP mají svou webovou stránku www.actamup.cz. 
Na podporu publikační činnosti akademických pracovníků MUP zřídila MUP v roce 2012 
rovněž vlastní vydavatelství, nazvané Metropolitan University Prague Press. 
Vydavatelství se zaměřuje jak na vydávání učebních textů, tak na vydávání odborných 
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knih dle kritérií RIV. Za tímto účelem zřídila MUP Vědeckou redakci Vydavatelství MUP a 
přijala také Statut a jednací řád Vědecké redakce Vydavatelství MUP. 
Vedle podpory na rozvoj výzkumné organizace MUP přirozeně usiluje i o získávání a 
využití dalších prostředků určených na výzkumné, resp. tvůrčí aktivity. V roce 2016 se 
jednalo o následující projekty: 
 
Grant Evropské komise v rámci 7. rámcového programu: 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2016 

doc. Ing. Vladislav Flek, 
CSc. 

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

249648 522 283,80 

 
Granty řešené s podporou Grantové agentury České republiky 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky 
na rok 2016 
(v Kč) 

doc. Mgr. O. Bureš, Ph.D. Anatomie revizionismu 
a jeho vliv na (sub-) 
regionální 
institucionalizace a 
aliance 

16-02288S 1 778 000,00 

PhDr. Jan Outlý, Ph.D. Financování politické 
soutěže ve střední 
Evropě na národní a 
místní úrovni 
 

16-25570S 136 000,00 

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

14-14237P 325 000,- 

 
Veřejná zakázka TA ČR: 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2016 

Mgr. Průša Dopady Nařízení EP a Rady (EU) č. 
910/2014 ze dne 23. července 
2014 a systému elektronického 
doručování v ČR - II 

TB0500MV001 381 284,40 

 
Grant Evropské komise v rámci Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu EU (OHIM): 

 Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2016 

Prof. Ing. Ladislav Jakl, 
CSc. 

Raising Awareness about the 
Value of Intellectual Property in 
the Czech Republic and Slovakia 

2015-
1320150006 
  

635 998,62 
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Grant Norských fondů: 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2016 

Prof. PhDr. Jan Jirák, 
Ph.D. 

Innovation of Media Studies 
Program at Metropolitan 
University Prague: Norwegian 
Inspiration 
  

NF-CZ07-
ICP4-
4602015 
  

357 409,00 

 
Grant Mezinárodního Visegrádského fondu: 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2016 

doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D. 

Visegrad Group and Central 
European Cooperation 

61450025 51 552,19 
   

 
 

d) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem podporuje studenty 
doktorských studijních programů a pracovníky na tzv. post-doktorandských 
pozicích (tj. přibližně do 5 let od absolvování doktorského studijního programu). 

 
MUP jako soukromá vysoká škola přirozeně nemůže využít dotaci na doktorské studenty, 
jako je tomu v případě veřejných vysokých škol. Přesto má MUP dlouhodobě zřízen 
stipendijní program, z nějž je v prvních dvou letech studia vypláceno stipendium všem 
doktorským studentů v prezenční formě studia. Vedle toho je velká část doktorských 
studentů zapojena do projektů interního grantového systému, odkud je podporován jejich 
výzkum, a to včetně podpory výzkumných cest, publikační činnosti apod. Doktorští 
studenti jsou rovněž plně zapojeni do programu Erasmus+ pro výměnu studentů mezi 
univerzitami a státy.  
Významnou podporu pro doktorandy i postdoktorandy nabízí dlouhodobá institucionální 
spolupráce MUP s Ústavem mezinárodních vztahů a Ústavem průmyslového vlastnictví. 
Oba ústavy disponují výbornými knihovnami a zejména badatelským potenciálem, jenž 
doktorandům i postdoktorandům MUP umožňuje snazší zapojení do badatelské 
komunity.  
Dva postdoktorandi jsou podporováni po dobu dvou let v rámci řešení vědecko-
výzkumného záměru C4SS – na jejich výběr a aktivity jsou v tomto případě uplatňovány 
přísné mezinárodní standardy. Pro další postdoktorandy rovněž existuje možnost zapojení 
do vědecko-výzkumných záměrů, jež je hojně využívána. MUP přirozeně usiluje o zapojení 
nejlepších absolventů doktorského studia také do výuky nabídkou externí, případně i 
interní spolupráce. Pro další roky MUP předpokládá experminentální uvedení principu 
„sabbaticalu“ pro postdoktorandy s habilitační perspektivou. 
 

e) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se aplikační sféra1 podílí 
na tvorbě a uskutečňování studijních programů, a jakým způsobem toto zapojení 
aplikační sféry vyhodnocuje.  

                                                 
1
 Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, která je podnikatelem (jejíž hlavní činností není 

výzkum a vývoj) a orgán veřejné správy s přímým vyloučením jiných výzkumných organizací. 



 69 

 
Katedra mezinárodního obchodu (KMO), Centrum pro studia mezinárodních 
ekonomických vztahů (CMEV) navazuje kontakty se soukromým sektorem a s relevantní 
státní správou. Konkrétními výstupy jsou jak semináře se zástupci firem (viz bod g), tak i 
zprostředkování praxí pro naše studenty ve firmách či státních institucích (pravidelně 
probíhají např. výběrová řízení na stáže pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR Odbor 
ekonomické diplomacie, nebo pro společnost Allport Cargo Services Czech, s.r.o. Rozvíjí se 
i spolupráce na vzdělávání mladých lidí v oblasti začátků  vlastního podnikání (spolu s 
Prague StartUp Centre) – účastnit se mohou i studenti MUP.    
 
Katedra průmyslového vlastnictví dlouhodobě spolupracuje s Ústavem průmyslového 
vlastnictví, jenž je klíčovou státní institucí zaměřující se na ochranu duševního vlastnictví. 
Studenti tak při přednáškách odborníků z praxe a dalších aktivitách mohou získat užitečné 
informace o praktických aspektech jejich oboru. 
 
Téměř polovina kateder a výzkumných center spolupracuje s Ústavem mezinárodních 
vztahů. Jedná se o výzkumnou organizaci, jež se nicméně soustředí rovněž na aplikační 
výstupy, a to zejména směrem k centrálním orgánům státní správy (vláda, ministerstvo 
zahraničních věcí). Vedle odborných výstupů tak i se zapojením pracovníků MUP vznikají 
policy papery a další aplikované výstupy. 
 
Katedra anglofonních studií (KAS) pořádá metodické semináře pro učitelé středních škol – 
vzdělávání pedagogických pracovníků (5 seminářů) – aplikace teorie do praxe. 
 

f) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce 
s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací a jejich komercializace. 

 
Netýká se MUP.  
 

g) Vysoká škola na příkladech z praxe uvede, jakými způsoby podporuje horizontální 
(tj. mezisektorovou) mobilitu studentů a akademických pracovníků a jejich 
vzdělávání směřující k rozvoji kompetencí pro inovační podnikání. 

 

MUP od počátku budovala své studijní obory, resp. programy na tzv. boloňském principu. 
Mezisektorová prostupnost tak byla pro studenty zajištěna možností přechodu mezi 
různými studijními obory a programy, resp. možností navázat na nižší formu studia 
v jednom oboru ve studiu vyšší formy studia oboru či programu jiného. Vedle toho MUP 
v podobě povinně-volitelných předmětů umožňuje většině studentů vhled do jiných 
oblastí. 

Studijní programy MUP jsou sestavovány s ohledem na dynamiku soudobé informační 
společnosti a potřebu celoživotního vzdělávání. Studenti tak absolvují jako předměty 
„čistě“ oborové, tak i celou řadu předmětů se širším přesahem. Významným impulzem 
k mobilitě je i podpora praxí jak během studia, tak i v rámci programu Erasmus+ pro 
absolventy studia. 
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9 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
 
a) Významné události a skutečnosti týkající se zajišťování kvality a hodnocení 

reaklizovaných činností v roce  
 

Vedení MUP provádělo pravidelné hodnocení akademických činností, které zahrnuje 
hodnocení pedagogické činnosti, vědeckovýzkumných činností a dalších odborných aktivit 
akademických pracovníků; výstupem hodnocení bylo přijetí opatření na úrovni 
jednotlivých akademických pracovníků, u kterých je třeba zvýšit výkonnost v některých 
sledovaných ukazatelích.  

V souvislosti s přípravou implementace nové metodiky hodnocení výzkumných organizací 
zahájila MUP práce na dobudování systému hodnocení tvůrčí činnosti. Dominantní podíl 
externích evaluací aplikovaný v rámci Interního grantového systému pro specifický 
vysokoškolský výzkum by měl být od roku 2017 aplikován rovněž v rámci řešení vědecko-
výzkumných záměrů, případně dalších tvůrčích aktivit, jež nepodléhají externí evaluaci ze 
své podstaty (granty GAČR, TAČR apod.). 
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10 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
 

Vysoká škola zhodnotí své postavení a významné úspěchy v roce 2016 v následujících 
oblastech: 

a) mezinárodní a významná národní výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost, integrace 
výzkumné infrastruktury do mezinárodních sítí a zapojení vysoké školy do 
profesních či uměleckých sítí 

 

Studenti oboru průmyslového vlastnictví se každoročně zapojují do řešení interních 
grantů. Od roku 2012 se každoročně dva až tři studenti doktorského studijního oboru 
„Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“ účastní na doktorském 
mezinárodním semináři, který je pořádaný Světovou organizací duševního vlastnictví 
v Ženevě pro doktorandské studenty z Evropy, USA a Izraele. V rámci tohoto 
mezinárodního semináře doktorandi prezentují své příspěvky a obhajují své názory 
v mezinárodní diskuzi. Účast na těchto seminářích, včetně doprovázejícího školitele, je 
účastníkům plně hrazena Světovou organizací duševního vlastnictví. 

Od roku 2015 se katedře průmyslového vlastnictví podařilo zapojit do programu 
jednoročních pracovních stáží pro studenty oboru průmyslového vlastnictví v Úřadu pro 
harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante a v Evropském patentovém úřadě v Mnichově. Na 
základě tohoto programu může katedra MUP navrhovat každoročně až po pěti 
studentech, kteří prokáží dobrou znalost angličtiny a absolvují přijímací elektronický 
odborný test z průmyslového vlastnictví. V průběhu této jednoroční pracovní stáže přijatí 
studenti, za předpokladu kvalitně plněných povinností, dostávají plat 1 000 EUR měsíčně. 
Hned v prvním roce byli přijati na tyto stáže 4 studenti MUP. 

V roce 2016 Metropolitní univerzita Praha také úspěšně pokračovala v řešení úkolů grantu 
Evropské komise v rámci 7. rámcového programu, nazvaného „STYLE (Structural integrity 
for lifetime management - non-RPV components).“ 

Mezinárodní výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost MUP je podrobněji popsána v části 8. 
této výroční zprávy. 
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11 Třetí role vysoké školy 
 

a)   Vysoká škola zhodnotí své působení v oblasti přenosu poznatků do praxe (např. 
centra pro přenos poznatků a technologií, inkubátory, spin-off). 

Metropolitní univerzita Praha řešila v roce 2016 vědecký grant Technologické agentury ČR 
č. 95090-10/2015 na téma „Dopady  Nařízení EP a Rady (EU) č. 910 ze dne 23. 7. 2014 a 
systém  elektronického doručování v ČR.“  
 

b)   Vysoká škola charakterizuje svoje působení v regionu (ne jen v regionu svého 
sídla, ale i případných dalších). Uvede, jakým způsobem probíhá spolupráce 
s regionálními samosprávami a významnými institucemi v regionu (např. na 
přípravě strategií a plánů rozvoje regionu, řešení environmentálních a sociálních 
problémů.) 

 

Metropolitní univerzita Praha má tři regionální univerzitní střediska – v Hradci Králové, 
Liberci a v Plzni.  

Univerzitní středisko v Hradci Králové přirozeně spolupracuje s regionální samosprávou a 
významnými institucemi v regionu. Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uskutečňuje 
MUP imatrikulace studentů královéhradeckého střediska a pravidelně na půdě 
Královéhradeckého kraje pořádá odborné konference či semináře, které jsou otevřeny 
nejen vysokoškolským studentům všech škol v Hradci Králové (zejména společensko-
vědním oborům UHK), ale i široké veřejnosti. Akademičtí pracovníci MUP se dále podílejí 
na organizaci středoškolských odborných soutěží (SOČ) organizovaných na krajské úrovni 
a pravidelně přednášejí na středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem. 
Pravidelně v tomto ohledu univerzita spolupracuje především s Gymnáziem J. K. Tyla v 
Hradci Králové. Univerzitní středisko v Liberci dlouhodobě spolupracuje především 
s Krajským úřadem Libereckého kraje a Magistrátem města Liberec.  

Univerzitní středisko v Plzni dlouhodobě spolupracuje s Mezigeneračním a dobrovol-
nickým centrem Totem, které se věnuje pomoci handicapovaným osobám. Zde se 
pravidelně účastníme oborných seminářů pro seniory a handicapované osoby. Dále pravi-
delně spolupracujeme se skupinou středních škol a vyšších odborných škol v Plzeňském i 
Karlovarském kraji, ve kterých realizuje přednášky a semináře, příp. organizujeme setkání 
v prostorách Univerzitního střediska. Na lokální úrovni nabízíme orgánům státní správy 
semináře vztahující se k jejich působení (jedná se zejména o obecní a městské úřady, 
resp. orgány Policie ČR).  

 

c)   Vysoká škola charakterizuje své nadregionální působení a význam (existuje-li). 

Metropolitní univerzita Praha je v současnosti největší soukromou vysokou školou 
univerzitního typu v České republice. Její akademičtí pracovníci pravidelně vystupují se 
svými komentáři a analýzami k politickým a ekonomickým otázkám současného vnitřního 
a mezinárodního dění v celostátních tištěných a elektronických médiích.  



Metropolitní univerzita Praha CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 4 2 3 3 2 2 16
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 0

obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 0
VŠ CELKEM X 6 4 0 0 5 5 2 2 24

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

Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)

Bakalářské studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium Doktorské studium



Metropolitní univerzita Praha CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

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

obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 0
VŠ CELKEM X 2 1 0 0 1 1 1 0 6

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

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

Bakalářské studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium Doktorské studium



Metropolitní univerzita Praha
Název programu 1 International Relations and European Studies
Partnerské organizace Manipal University, India
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2014
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 4 semestry, z toho 2 v partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, 
doktorský) Magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení

Student je vybrán na základě konkurzu z přihlášených kandidátů, 
studium absolvuje zapojením do studijního programu partnerské 
univerzity a studiem předmětů, které jsou předem ve smlouvě o 
Double Degree specifikovány a které nahrazují studijní předměty na 
své univerrzitě, studium na partnerské univerzitě je ukončeno 
úspěšným ukončení studijního pobytu. Double degree lze přiznat 
pouze v případě, že student splní podmínky studia v zahraničí a řádné 
ukončí studium na mateřské univerzitě. Studium v zahraničí je plně 
uznáno jako řádné studium na mateřšké univerzitě.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Diplom studentovi vydává vždy jeho mateřská univerzita na základě 
dosažených výsledků studia a na základě splnění studijních povinností 
na  partnerské univerzitě. Pro oba diplomy je vydáván pouze jeden 
Dodatek k diplomu a vydává ho mateřská univerzita studenta.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Snahou je udržet vyrovnaný poměr vysílaných a přijímaných studentů 
v rámci Double Degree. Nominace zajišťuje v souladu s uzavřenou 
smlouvou vysílající univerztia a tato nominace podléhá scháválení 
partnerskou univeritou v zahraničí. Studenti MUP jsou podporováni z 
programu Erasmus+, pokud je na tuto mobilitu přiznán grant.

Počet aktivních studií k 31. 12. 4

Tab. 2.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ



Název programu 2 International Business
Partnerské organizace SRH Hochschule Berlin
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2012
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 4 semestry, z toho 2 v partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, 
doktorský) Magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení

Student je vybrán na základě konkurzu z přihlášených kandidátů, 
studium absolvuje zapojením do studijního programu partnerské 
univerzity a studiem předmětů, které jsou předem ve smlouvě o 
Double Degree specifikovány a které nahrazují studijní předměty na 
své univerrzitě, studium na partnerské univerzitě je ukončeno 
úspěšným ukončení studijního pobytu. Double degree lze přiznat 
pouze v případě, že student splní podmínky studia v zahraničí a řádné 
ukončí studium na mateřské univerzitě. Studium v zahraničí je plně 
uznáno jako řádné studium na mateřšké univerzitě.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Diplom studentovi vydává vždy jeho mateřská univerzita na základě 
dosažených výsledků studia a na základě splnění studijních povinností 
na  partnerské univerzitě. Pro oba diplomy je vydáván pouze jeden 
Dodatek k diplomu a vydává ho mateřská univerzita studenta.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Snahou je udržet vyrovnaný poměr vysílaných a přijímaných studentů 
v rámci Double Degree. Nominace zajišťuje v souladu s uzavřenou 
smlouvou vysílající univerztia a tato nominace podléhá scháválení 
partnerskou univeritou v zahraničí. Studenti MUP jsou podporováni z 
programu Erasmus+, pokud je na tuto mobilitu přiznán grant.

Počet aktivních studií k 31. 12. 3



Název programu 3 International Relations and European Studies
Partnerské organizace Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2015
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 4 semestry, z toho 2. a 3 semestr v partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, 
doktorský) Magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení

Student je vybrán na základě konkurzu z přihlášených kandidátů, 
studium absolvuje zapojením do studijního programu partnerské 
univerzity a studiem předmětů, které jsou předem ve smlouvě o 
Double Degree specifikovány a které nahrazují studijní předměty na 
své univerrzitě, studium na partnerské univerzitě je ukončeno 
úspěšným ukončení studijního pobytu. Double degree lze přiznat 
pouze v případě, že student splní podmínky studia v zahraničí a řádné 
ukončí studium na mateřské univerzitě. Studium v zahraničí je plně 
uznáno jako řádné studium na mateřšké univerzitě.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Diplom studentovi vydává vždy jeho mateřská univerzita na základě 
dosažených výsledků studia a na základě splnění studijních povinností 
na  partnerské univerzitě. Pro oba diplomy je vydáván pouze jeden 
Dodatek k diplomu a vydává ho mateřská univerzita studenta.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Snahou je udržet vyrovnaný poměr vysílaných a přijímaných studentů 
v rámci Double Degree. Nominace zajišťuje v souladu s uzavřenou 
smlouvou vysílající univerztia a tato nominace podléhá scháválení 
partnerskou univeritou v zahraničí. Studenti MUP jsou podporováni z 
programu Erasmus+, pokud je na tuto mobilitu přiznán grant.

Počet aktivních studií k 31. 12. 5



Název programu 4 International Relations and European Studies
Partnerské organizace Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2013
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 6 semestrů, z toho 3. a 4. semestr v partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, 
doktorský) Bakalářský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení

Student je vybrán na základě konkurzu z přihlášených kandidátů, 
studium absolvuje zapojením do studijního programu partnerské 
univerzity a studiem předmětů, které jsou předem ve smlouvě o 
Double Degree specifikovány a které nahrazují studijní předměty na 
své univerrzitě, studium na partnerské univerzitě je ukončeno 
úspěšným ukončení studijního pobytu. Double degree lze přiznat 
pouze v případě, že student splní podmínky studia v zahraničí a řádné 
ukončí studium na mateřské univerzitě. Studium v zahraničí je plně 
uznáno jako řádné studium na mateřšké univerzitě.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Diplom studentovi vydává vždy jeho mateřská univerzita na základě 
dosažených výsledků studia a na základě splnění studijních povinností 
na  partnerské univerzitě. Pro oba diplomy je vydáván pouze jeden 
Dodatek k diplomu a vydává ho mateřská univerzita studenta.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Snahou je udržet vyrovnaný poměr vysílaných a přijímaných studentů 
v rámci Double Degree. Nominace zajišťuje v souladu s uzavřenou 
smlouvou vysílající univerztia a tato nominace podléhá scháválení 
partnerskou univeritou v zahraničí. Studenti MUP jsou podporováni z 
programu Erasmus+, pokud je na tuto mobilitu přiznán grant.

Počet aktivních studií k 31. 12. 5



Název programu 5 Politiologie
Partnerské organizace Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2015
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 4 semestry, z toho 2. a 3. semestr v partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, 
doktorský) Magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení

Student je vybrán na základě konkurzu z přihlášených kandidátů, 
studium absolvuje zapojením do studijního programu partnerské 
univerzity a studiem předmětů, které jsou předem ve smlouvě o 
Double Degree specifikovány a které nahrazují studijní předměty na 
své univerrzitě, studium na partnerské univerzitě je ukončeno 
úspěšným ukončení studijního pobytu. Double degree lze přiznat 
pouze v případě, že student splní podmínky studia v zahraničí a řádné 
ukončí studium na mateřské univerzitě. Studium v zahraničí je plně 
uznáno jako řádné studium na mateřšké univerzitě.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Diplom studentovi vydává vždy jeho mateřská univerzita na základě 
dosažených výsledků studia a na základě splnění studijních povinností 
na  partnerské univerzitě. Pro oba diplomy je vydáván pouze jeden 
Dodatek k diplomu a vydává ho mateřská univerzita studenta.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Snahou je udržet vyrovnaný poměr vysílaných a přijímaných studentů 
v rámci Double Degree. Nominace zajišťuje v souladu s uzavřenou 
smlouvou vysílající univerztia a tato nominace podléhá scháválení 
partnerskou univeritou v zahraničí. Studenti MUP jsou podporováni z 
programu Erasmus+, pokud je na tuto mobilitu přiznán grant.

Počet aktivních studií k 31. 12. 1



Název programu 6 Veřejná správa
Partnerské organizace Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2016
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 6 semestrů, z toho 3. a 4. semestr v partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, 
doktorský) Bakalářský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení

Student je vybrán na základě konkurzu z přihlášených kandidátů, 
studium absolvuje zapojením do studijního programu partnerské 
univerzity a studiem předmětů, které jsou předem ve smlouvě o 
Double Degree specifikovány a které nahrazují studijní předměty na 
své univerrzitě, studium na partnerské univerzitě je ukončeno 
úspěšným ukončení studijního pobytu. Double degree lze přiznat 
pouze v případě, že student splní podmínky studia v zahraničí a řádné 
ukončí studium na mateřské univerzitě. Studium v zahraničí je plně 
uznáno jako řádné studium na mateřšké univerzitě.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Diplom studentovi vydává vždy jeho mateřská univerzita na základě 
dosažených výsledků studia a na základě splnění studijních povinností 
na  partnerské univerzitě. Pro oba diplomy je vydáván pouze jeden 
Dodatek k diplomu a vydává ho mateřská univerzita studenta.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Snahou je udržet vyrovnaný poměr vysílaných a přijímaných studentů 
v rámci Double Degree. Nominace zajišťuje v souladu s uzavřenou 
smlouvou vysílající univerztia a tato nominace podléhá scháválení 
partnerskou univeritou v zahraničí. Studenti MUP jsou podporováni z 
programu Erasmus+, pokud je na tuto mobilitu přiznán grant.

Počet aktivních studií k 31. 12. 0



Název programu 7 Veřejná správa
Partnerské organizace University of Trento
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2013
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 4semestry, z toho 2 semestyr v partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, 
doktorský) Magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení

Student je vybrán na základě konkurzu z přihlášených kandidátů, 
studium absolvuje zapojením do studijního programu partnerské 
univerzity a studiem předmětů, které jsou předem ve smlouvě o 
Double Degree specifikovány a které nahrazují studijní předměty na 
své univerrzitě, studium na partnerské univerzitě je ukončeno 
úspěšným ukončení studijního pobytu. Double degree lze přiznat 
pouze v případě, že student splní podmínky studia v zahraničí a řádné 
ukončí studium na mateřské univerzitě. Studium v zahraničí je plně 
uznáno jako řádné studium na mateřšké univerzitě.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Diplom studentovi vydává vždy jeho mateřská univerzita na základě 
dosažených výsledků studia a na základě splnění studijních povinností 
na  partnerské univerzitě. Pro oba diplomy je vydáván pouze jeden 
Dodatek k diplomu a vydává ho mateřská univerzita studenta.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Snahou je udržet vyrovnaný poměr vysílaných a přijímaných studentů 
v rámci Double Degree. Nominace zajišťuje v souladu s uzavřenou 
smlouvou vysílající univerztia a tato nominace podléhá scháválení 
partnerskou univeritou v zahraničí. Studenti MUP jsou podporováni z 
programu Erasmus+, pokud je na tuto mobilitu přiznán grant.

Počet aktivních studií k 31. 12. 5



Název programu 8 Veřejná správa
Partnerské organizace Nottingham Trent University
Přidružené organizace
Počátek realizace programu 2010
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree
Délka studia (semestry) 6 semestrů, z toho 3. a 4. semestr v partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, 
doktorský) Bakalářský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení

Student je vybrán na základě konkurzu z přihlášených kandidátů, 
studium absolvuje zapojením do studijního programu partnerské 
univerzity a studiem předmětů, které jsou předem ve smlouvě o 
Double Degree specifikovány a které nahrazují studijní předměty na 
své univerrzitě, studium na partnerské univerzitě je ukončeno 
úspěšným ukončení studijního pobytu. Double degree lze přiznat 
pouze v případě, že student splní podmínky studia v zahraničí a řádné 
ukončí studium na mateřské univerzitě. Studium v zahraničí je plně 
uznáno jako řádné studium na mateřšké univerzitě.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Diplom studentovi vydává vždy jeho mateřská univerzita na základě 
dosažených výsledků studia a na základě splnění studijních povinností 
na  partnerské univerzitě. Pro oba diplomy je vydáván pouze jeden 
Dodatek k diplomu a vydává ho mateřská univerzita studenta.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Snahou je udržet vyrovnaný poměr vysílaných a přijímaných studentů 
v rámci Double Degree. Nominace zajišťuje v souladu s uzavřenou 
smlouvou vysílající univerztia a tato nominace podléhá scháválení 
partnerskou univeritou v zahraničí. Studenti MUP jsou podporováni z 
programu Erasmus+, pokud je na tuto mobilitu přiznán grant.

Počet aktivních studií k 31. 12. 7



Metropolitní univerzita Praha
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium
Doktorské 
studium

Počet studijních programů 3 0 5 0
Počet studentů v těchto programech 12 0 18 0

Souhrnné informace k tab. 2.3



Vysoká škola (název)
Název studijního programu 1 Mezinárodní teritoriální studia
Skupina KKOV
Partnerská vysoká škola/ instituce* ÚMV
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský) doktorský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a 
ukončení
Počet aktivních studií k 31. 12.
Název studijního programu 2
Skupina KKOV
Partnerská vysoká škola/ instituce*
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a 
ukončení
Počet aktivních studií k 31. 12.

Tab. 2.4: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou 
nebo s veřejnou výzkumnou institucí* se sídlem v ČR

Pozn.: *= Jedná se například o akreditované studijní programy uskutečňované společně s AV ČR či s jinými veřejnými 
výzkumnými institucemi se sídlem v ČR.



Vysoká škola (název)
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium
Doktorské 
studium

Počet studijních programů 1
Počet studentů v těchto programech 25

Souhrnné informace k tab. 2.4



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
Počet aktivních studií k 31. 12.
Název studijního programu 2
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
Počet aktivních studií k 31. 12.

Tab. 2.5: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou 
školou



Vysoká škola (název)
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium
Doktorské 
studium

Počet studijních programů
Počet studentů v těchto programech

Souhrnné informace k tab. 2.5



Metropolitní univerzita Praha

do 15 hod
od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod do 15 hod

od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 1 2 2 5
ekonomie 62,65 1 2 3
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 1 1
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 0
CELKEM 0 2 5 0 0 2 0 9

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

Kurzy orientované na výkon 
povolání Kurzy zájmové

U3V CELKEM



Metropolitní univerzita Praha

do 15 
hod

od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

do 15 
hod

od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41,43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 4 89 84 177 104
ekonomie 62,65 1 64 65 33
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 1 1 1
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 0
CELKEM 0 5 154 0 0 84 0 243 138

Tab. 2.7: 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



Metropolitní univerzita Praha CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Skupiny akreditovaných studijních 
programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 1051 795 452 1145 31 15 3489
ekonomie 62,65 312 114 71 145 642
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 75 437 512

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0
VŠ CELKEM X 1438 1346 523 1290 31 15 4643
Z toho počet žen celkem X 935 839 343 809 20 8 2954
Z toho počet cizinců celkem X 486 93 163 90 4 1 837

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

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

Doktorské studium

Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

Bakalářské studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium



Metropolitní univerzita 
Praha
Skupiny akreditovaných KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0
zeměděl.-les. a veter. vědy a 41,43 0
nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 1051 795 452 1145 31 15 3489

ekonomie 62,65 312 114 71 145 642
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 75 437 512
pedagogika, učitelství a sociál. 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 0
VŠ CELKEM X 1438 1346 523 1290 31 15 4643

Z toho počet žen celkem X 935 839 343 809 20 8 2954
Z toho počet cizinců celkem X 486 93 163 90 4 1 837
K/D = kombinované / distanční

Tab. 3.2: Studenti - samoplátci** (počty studií)



Metropolitní univerzita Praha
P K/D CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM

MUP 16,57% 16,14% 16,37% 7,20% 10,64% 9,52% 20,00% 14,29% 13,25%
VŠ Celkem 16,57% 16,14% 16,37% 7,20% 10,64% 9,52% 20,00% 14,29% 13,25%

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Příklad:

Pozn.: * = Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty v roce n a n+1. Viz Metodika.
Pozn.: ** = Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu na dané vysoké škole v roce n, ať jde o poprvé zapsané na vysokou školu či nikoliv. 

Hodnota CELKEM není součet ani průměr předešlých hodnot (např. pro P a K/D v určitém typu studia). Pro každé pole v tabulce je třeba provést samostatný výpočet. 

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

V roce 2015 (v období od 1.1. do 31.12.) bylo na fakultu zapsáno 500 prezenčních bakalářských studií. V témže a následujícím roce jich bylo z této kohorty neúspěšně ukončeno 180. Studijní 
neúspěšnost této kohorty v 1. ročníku je 180/500=0,36, tedy 36 %.

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium 
CELKEM

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



Metropolitní univerzita Praha
Účel stipendia Počty studentů Průměrná výše stipendia**
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 0
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 
výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b) 0
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 
předpisu, § 91 odst.2 písm. c) 0
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 3 13920
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

z toho ubytovací stipendium 510 3305
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 0
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 0
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 0
jiná stipendia 0
CELKEM 3 13920

Pozn.: * = Bez ohledu na zdroj prostředků, netýká se pouze prostředků z MŠMT. 

Tab. 3.4: Stipendia* studentům podle účelu stipendia 
(počty fyzických osob)

Pozn.: ** =  Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo dané 
stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba započtena 
pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených. 
Příklad: Vysokou školou bylo za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) vyplaceno studentům za rok  celkově 15 
000 Kč. Toto stipendium pobírali celkem 3 studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student třikrát. Průměrná výše 
tohoto stipendia činila 5 000 Kč (= 15 000/3). 



Metropolitní univerzita Praha CELKEM

P K/D P K/D P K/D P K/D
Skupiny akreditovaných studijních 
programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 284 249 164 431 3 1131
ekonomie 62,65 65 30 21 58 174
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 23 118 141

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0
VŠ CELKEM X 372 397 185 489 2 1 1446
Z toho počet žen celkem X 251 257 132 303 0 0 943
Z toho počet cizinců celkem X 86 21 43 22 0 0 172

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

Doktorské studium

Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)

Bakalářské studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium

P = prezenční, K/D = kombinované/ distanční; vykazují se počty úspěšně absolvovaných studií (nikoliv fyzické osoby) v období 1. 1. – 31. 12.



Metropolitní univerzita Praha

Počet 
uchazečů

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu
Počet 

uchazečů
Počet 

přihlášek
Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu
Počet 

uchazečů
Počet 

přihlášek
Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu
Počet 

uchazečů
Počet 

přihlášek
Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu
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 1203 1203 1186 540 774 774 762 602 37 37 15 13
ekonomie 62,65 180 180 174 176 161 161 159 97
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 229 229 224 165
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82
Vysoká škola CELKEM X 1612 1612 1584 881 0 0 0 0 935 935 921 699 37 37 15 13

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

Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium



Metropolitní univerzita Praha

CELKEM 
akademičtí 
pracovníci Profesoři Docenti

Odborní 
asistenti Asistenti Lektoři

Vědečtí, 
výzkumní a 

vývojoví 
pracovníci 

podílející se na 
pedagog. 
činnosti 

MUP 145 14,8 38,6 91,6 122 267
Počty žen na MUP 62,8 2,5 20,1 40,2 101 163,8
CELKEM 145 14,8 38,6 91,6 122 267
Celkem žen 62,8 2,5 20,1 40,2 101 163,8

Pozn.: **** = Jedná se o souhrnné číslo za ostatní pracoviště, nikoliv o nutnost vypisovat počty za každé pracoviště zvlášť.

Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (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
Pozn.: *** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné 
zaměstnance.

Pozn.: * = Přepočteným počtem k 31. 12. se rozumí počet pracovníků k 31. 12. přepočtený na plný pracovní úvazek.

Akademičtí pracovníci

CELKEM 
zaměstnanci

Vědečtí 
pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci***



Metropolitní univerzita 
Praha

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy
do 29 let 2 2
30-39 let 4 2 40 19 2 67
40-49 let 1 7 1 26 12 6 2 55
50-59 let 5 5 3 12 3 4 32
60-69 let 4 2 1 4 3 14
nad 70 let 7 4 2 2 1 1 17
CELKEM 17 22 9 86 38 8 7 187

 

Tab. 6.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

Vědečtí pracovníci*Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři

Akademičtí pracovníci
Vědečtí, výzkumní a 
vývojoví pracovníci 

podílející se na 
pedagog. činnosti

CELKEM

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



Metropolitní univerzita Praha CELKEM z toho ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy
do 0,3 0 0
0,31–0,5 7 7 2 16 7 30 9
0,51–0,7 1 14 4 15 4
0,71–1,0 10 13 6 70 34 93 40
více než 1 0 0
VŠ CELKEM 17 21 8 100 45 138 53

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul

Akademičtí pracovníci

Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace
(počty fyzických osob)

Vědečtí pracovníci*

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

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy



Metropolitní univerzita Praha Vědečtí pracovníci**
MUP
Ostatní pracoviště celkem
CELKEM

Tab. 6.4: Akademičtí a vědečtí pracovníci*
s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob)

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

12

Akademičtí pracovníci
12

Pozn.: * = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah (vč. DPČ, mimo DPP).



Metropolitní univerzita Praha

Celkem

Z toho 
kmenoví 

zaměstnanci 
dané VŠ

MUP
Profesoři jmenovaní v roce 2016 1 41
     z toho ženy
Docenti jmenovaní v roce 2016 2 56
     z toho ženy
CELKEM profesoři 1
     z toho ženy
CELKEM docenti 2
     z toho ženy

Pozn.: **= Uvádí se počty docentů a profesorů, kteří kmenově spadají pod danou VŠ, ale byli jmenováni 
na jiné VŠ.
Pozn.: *** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program

Tab. 6.5: Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)

Počet

Na dané VŠ*
Kmenoví zaměstnanci 
VŠ jmenovaní na jiné 

VŠ**

Pozn.: *= Zahrnuty jsou veškeré habilitace, které proběhly v daném kalendářním roce na dané VŠ, bez 
ohledu na to, zda nově jmenovaní docenti a profesoři kmenově spadali pod tuto VŠ.

Věkový průměr 
nově 

jmenovaných



Metropolitní univerzita Praha

CELKEM
Z toho Marie-
Curie Actions Ostatní

Počet projektů* 0 6 6
Počet vyslaných studentů** 0 177 177

Počet přijatých studentů*** 0 246 246
Počet vyslaných 
akademických a vědeckých 
pracovníků**** 0 12 12

Počet přijatých akademických 
a vědeckých pracovníků***** 0 19 19
Dotace v tis. Kč****** 0 33049 33049

Pozn.: **** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2016 absolvovali zahraniční 
pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2015.

Pozn.: ***** = Přijíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2016; započítávají se i 
ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2015.

Pozn.: ****** = Uvedené částky představují celkové finanční zdroje projektů, včetně spolufinancování MŠMT. 

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

H2020/ 7. rámcový program 
EK

CELKEM

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

Pozn.: ** = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2016 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají 
se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 
týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2016; započítávají se i ti studenti, 
jejichž pobyt začal v roce 2015. 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.



Metropolitní univerzita Praha

Země 

Celkem
Z toho 

absolventské 
stáže******

Afghánská islámská republika 0 0
Provincie Alandy 0 0
Albánská republika 0 0
Alžírská demokratická a lidová republika 0 0
Území Americká Samoa 0 0
Americké Panenské ostrovy 0 0
Andorrské knížectví 0 0
Angolská republika 0 0
Anguilla 0 0
Antarktida 0 0
Antigua a Barbuda 0 0
Argentinská republika 0 0
Arménská republika 0 0
Aruba 0 0
Australské společenství 0 0
Ázerbájdžánská republika 0 0
Bahamské společenství 0 0
Království Bahrajn 0 0
Bangladéšská lidová republika 0 0
Barbados 0 0
Belgické království 8 2 8 1 17
Belize 0 0
Běloruská republika 0 0
Beninská republika 0 0
Bermudy 0 0
Bhútánské království 0 0
Mnohonárodní stát Bolívie 0 0
Bonaire, Svatý Eustach a Saba 0 0

Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj 
financování) (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

Počet vyslaných 
studentů* Počet 

přijatých 
studentů*

*

Počet 
vyslaných 

akademických 
pracovníků***

Počet 
přijatých 

akademických 
pracovníků***

*

Počet 
vyslaných 
ostatních 

pracovníků*
**

Počet 
přijatých 
ostatních 

pracovníků
****

CELKEM 
za zemi



Bosna a Hercegovina 0 1 1 2
Botswanská republika 0 0
Bouvetův ostrov 0 0
Brazilská federativní republika 2 2
Britské území v Indickém oceánu 0 0
Britské Panenské ostrovy 0 0
Stát Brunej Darussalam 0 0
Bulharská republika 2 1 2 1 2 1 8
Burkina Faso 0 0
Burundská republika 0 0
Cookovy ostrovy 0 0
Curaçao 0 0
Čadská republika 0 0
Černá Hora 0 0
Česká republika 0 0
Čínská lidová republika 1 5 6
Dánské království 3 1 4
Demokratická republika Kongo 0 0
Dominické společenství 0 0
Dominikánská republika 0 0
Džibutská republika 0 0
Egyptská arabská republika 0 0
Ekvádorská republika 1 1
Stát Eritrea 0 0
Estonská republika 0 1 1
Etiopská federativní demokratická republika 0 0
Faerské ostrovy 0 0
Falklandské ostrovy 0 0
Fidžijská republika 0 0
Filipínská republika 0 0
Finská republika 2 6 8
Francouzská republika 14 12 1 27
Region Francouzská Guyana 0 0
Teritorium Francouzská jižní a antarktická území 0 0
Francouzská Polynésie 0 0
Gabonská republika 0 0
Gambijská republika 0 0
Ghanská republika 0 0
Gibraltar 0 0



Grenadský stát 0 0
Grónsko 0 0
Gruzie 0 0
Region Guadeloupe 0 0
Teritorium Guam 0 0
Guatemalská republika 0 0
Bailiwick Guernsey 0 0
Guinejská republika 0 0
Republika Guinea-Bissau 0 0
Guyanská kooperativní republika 0 0
Republika Haiti 0 0
Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy 0 0
Honduraská republika 0 0
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové 
republiky Hongkong 0 0
Chilská republika 0 0
Chorvatská republika 2 0 1 3
Indická republika 1 1 1 3
Indonéská republika 2 0 2
Irácká republika 0 0
Íránská islámská republika 0 0
Irsko 9 1 9 2 20
Islandská republika 4 1 1 1 7
Italská republika 7 1 15 1 2 25
Stát Izrael 0 0
Jamajka 0 0
Japonsko 3 0 3
Jemenská republika 0 0
Bailiwick Jersey 0 0
Jihoafrická republika 0 0
Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy 0 0
Jihosúdánská republika 0 0
Jordánské hášimovské království 0 0
Kajmanské ostrovy 0 0
Kambodžské království 0 0
Kamerunská republika 0 0
Kanada 3 3
Kapverdská republika 0 0
Stát Katar 0 0



Republika Kazachstán 0 1 1
Keňská republika 0 0
Republika Kiribati 0 0
Území Kokosové (Keelingovy) ostrovy 0 0
Kolumbijská republika 2 2
Komorský svaz 0 0
Konžská republika 0 0
Korejská lidově demokratická republika 0 0
Korejská republika 6 15 21
Kosovská republika 0 0
Kostarická republika 0 0
Kubánská republika 0 0
Kuvajtský stát 0 0
Kyperská republika 7 6 1 14
Kyrgyzská republika 0 0
Laoská lidově demokratická republika 0 0
Lesothské království 0 0
Libanonská republika 0 0
Liberijská republika 0 0
Libyjský stát 0 0
Lichtenštejnské knížectví 0 0
Litevská republika 5 1 1 3 10
Lotyšská republika 0 1 2 3
Lucemburské velkovévodství 0 0
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové 
republiky Macao 0 0
Madagaskarská republika 0 0
Maďarsko 1 1 2
Bývalá jugoslávská republika Makedonie 0 1 1
Malajsie 1 0 1
Malawiská republika 0 0
Maledivská republika 0 0
Republika Mali 0 0
Maltská republika 0 0
Ostrov Man 0 0
Marocké království 1 1 2
Republika Marshallovy ostrovy 0 0
Region Martinik 0 0
Mauricijská republika 0 0



Mauritánská islámská republika 0 0
Departementní společenství Mayotte 0 0
Menší odlehlé ostrovy USA 0 0
Spojené státy mexické 2 6 8
Federativní státy Mikronésie 0 0
Moldavská republika 0 0
Monacké knížectví 0 0
Mongolsko 0 0
Montserrat 0 0
Mosambická republika 0 0
Republika Myanmarský svaz 0 0
Namibijská republika 0 0
Republika Nauru 0 0
Spolková republika Německo 15 16 3 2 36
Nepálská federativní demokratická republika 0 0
Nigerská republika 0 0
Nigerijská federativní republika 0 0
Nikaragujská republika 0 0
Niue 0 0
Nizozemsko 11 7 1 19
Území Norfolk 0 0
Norské království 1 0 1
Nová Kaledonie 1 1
Nový Zéland 0 0
Sultanát Omán 0 0
Pákistánská islámská republika 0 0
Republika Palau 0 0
Palestinská autonomní území 0 0
Panamská republika 0 0
Nezávislý stát Papua Nová Guinea 0 0
Paraguayská republika 0 0
Peruánská republika 0 0
Pitcairnovy ostrovy 0 0
Republika Pobřeží slonoviny 0 0
Polská republika 3 4 1 1 9
Portorické společenství 0 0
Portugalská republika 1 3 4
Rakouská republika 1 1 2
Region Réunion 0 0



Republika Rovníková Guinea 0 0
Rumunsko 2 8 4 2 16
Ruská federace 3 3
Rwandská republika 0 0
Řecká republika 12 3 15
Územní společenství Saint Pierre a Miquelon 0 0
Salvadorská republika 0 0
Nezávislý stát Samoa 0 0
Republika San Marino 0 0
Království Saúdská Arábie 0 0
Senegalská republika 0 0
Společenství Severní Mariany 0 0
Seychelská republika 0 0
Republika Sierra Leone 0 0
Singapurská republika 0 0
Slovenská republika 2 24 4 8 23 61
Slovinská republika 1 1 1 3
Somálská federativní republika 0 0
Stát Spojené arabské emiráty 0 0
Spojené státy americké 2 4 6
Srbská republika 0 0
Středoafrická republika 0 0
Súdánská republika 0 0
Surinamská republika 0 0
Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha 0 0
Svatá Lucie 0 0
Společenství Svatý Bartoloměj 0 0
Federace Svatý Kryštof a Nevis 0 0
Společenství Svatý Martin 0 0
Svatý Martin (NL) 0 0
Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův 
ostrov 0 0
Svatý Vincenc a Grenadiny 0 0
Svazijské království 0 0
Syrská arabská republika 0 0
Šalomounovy ostrovy 0 0
Španělské království 24 1 19 2 5 50
Špicberky a Jan Mayen 0 0
Šrílanská demokratická socialistická republika 0 0



Švédské království 9 5 1 1 16
Švýcarská konfederace 0 0
Republika Tádžikistán 0 0
Tanzanská sjednocená republika 0 0
Thajské království 2 0 2
Čínská republika (Tchaj-wan) 3 2 5
Tožská republika 0 0
Tokelau 0 0
Království Tonga 0 0
Republika Trinidad a Tobago 0 0
Tuniská republika 0 1 2 3
Turecká republika 12 1 31 3 46
Turkmenistán 0 0
Ostrovy Turks a Caicos 0 0
Tuvalu 0 0
Ugandská republika 0 0
Ukrajina 0 0
Uruguayská východní republika 0 0
Republika Uzbekistán 0 0
Území Vánoční ostrov 0 0
Republika Vanuatu 0 0
Vatikánský městský stát 0 0
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 16 2 1 1 3 21
Bolívarovská republika Venezuela 0 0
Vietnamská socialistická republika 0 0
Demokratická republika Východní Timor 0 0
Teritorium Wallisovy ostrovy a Futuna 0 0
Zambijská republika 0 0
Saharská arabská demokratická republika 0 0
Zimbabwská republika 0 0
Ostatní země 0 0
CELKEM 177 9 246 12 19 12 60 526

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2016 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt 
začal v roce 2015. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní). 
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2016; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají se 
pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní). 



Pozn.:  ****** = Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2-12 měsíců, která je započatá po úspěšném 
absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování studia. Absolventská stáž je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, 

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2016 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti 
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2016; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal 
v roce 2015. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.
Pozn.:  ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických a ostatních pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem je usnadnění 
zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané 



Metropolitní univerzita Praha Bakalářské studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium Doktorské studium CELKEM

Fakulta 1 (název)*

Podíl absolventů, kteří během svého 
studia vyjeli na zahraniční pobyt v 
délce alespoň 14 dní [%] 12 10,56 33 18,52

Podíl absolventů doktorského studia, u 
nichž délka zahraničního pobytu 
dosáhla alespoň 1 měsíc (tj. 30 dní) [%] 0
VŠ CELKEM 12 11 33

Metropolitní univerzita Praha

Tab. 7.3: Mobilita absolventů** (podíly absolvovaných studií)

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



Vysoká škola (název)
S počtem účastníků 

vyšším než 60 
Mezinárodní 
konference*

Katedra mediálních studií 0 1
Katedra anglofonních studií 0 1

Katedra International Relations 
and European Studies 0 2

Katedra asijských studií 0 1

Celkem 0 5

Tab. 8.1:  Konference (spolu)pořádané vysokou školou 
(počty)

Pozn.: * = Mezinárodní konference je taková konference, které se účastní 
alespoň jeden zahraniční řečník a jejíž všechny příspěvky jsou lokalizované 
do alespoň jednoho z následujících jazyků - angličtina, francouzština, 
němčina, nebo do jazyka vlastnímu oborovému zaměření dané konference, 
např. pro filologické obory.



Vysoká škola (název)

Počet osob podílejících 
se na výuce

Počet osob podílejících se na 
vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících 
se na praxi

Počet osob podílejících se na 
výuce

Počet osob podílejících se na 
vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících 
se na praxi***

Fakulta 1 (název)**
Fakulta 2 (název)**
CELKEM

Pozn.: * = Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým 
zaměstnancem dané VŠ/fakulty, měl by mít minimálně stejně velký úvazek i mimo VŠ/fakultu.
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.
Pozn.: *** = Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.

Tab. 8.2: Odborníci* z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)

Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí



Vysoká škola (název)
Počty studijních 

oborů
Počty studentů v 
těchto oborech

Fakulta 1 (název)**
Fakulta 2 (název)**
CELKEM

Tab. 8.3: Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné 
absolvování odborné praxe*** po dobu alespoň 1 měsíce* (počty)

Pozn.: * = Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela 
dosahovat alespoň 1 měsíce. 
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní 
program/obor
Pozn.: *** = Povinnou praxí se rozumí taková, která je součástí akreditace daného studijního 
oboru, přičemž se může jednat o součást některého z předmětů či o samostatný předmět. Jedná 
se o odborné profesní praxe.



Vysoká škola (název) Celkový počet Celkové příjmy
V ČR V zahraničí Počet CELKEM Příjmy CELKEM 0 -  Kč                        

Počet nových spin-off/start-up podniků*
Patentové přihlášky podané 0

Udělené patenty** 0

Zapsané užitné vzory 0

Licenční smlouvy platné k 31. 12. 0

Licenční smlouvy nově uzavřené 0

Smluvní výzkum***, konzultace a poradentství***
Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry***

Souhrnné informace k tab. 8.4
Nově uzavřené licenční smlouvy, 
smluvní výzkum, konzultace, 
poradentství a placené vzdělávací 
kurzy pro zaměstnance subjektů 
aplikační sféry

Průměrný příjem na 1 zakázku
#DIV/0!

Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce 
ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným 
výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.

Pozn.: **= V položce "V zahraničí" se v případě Evropského patentu tento v tabulce vykazuje pouze jednou, bez ohledu na počet designovaných zemí.
Pozn.: *= Jedná se o nově vzniklé spin-off/start-up podniky podpořené vysokou školou v roce 2016 (počty).

Tab. 8.4: Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe 

Pozn.: ***= Definice položek týkajících se příjmů a hodnoty v tabulce u těchto položek odpovídají Výroční zprávě o hospodaření pro rok 2016 pro VVŠ (tab. č. 6). SVŠ vyplní 
tyto položky dle uvážení. 

Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a 
průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových 
výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na 
sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové 
hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele.

Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská 
instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb. Za tento výzkum jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje 
rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda 
finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, 
kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum.

Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická 
osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizaci, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní 
činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde 
o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě 
s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance.



Vysoká škola (název) Počet
Lůžková kapacita kolejí VŠ 
celková
Počet lůžek v pronajatých 
zařízeních
Počet podaných 
žádostí/rezervací o ubytování 
k 31/12/2016
Počet kladně vyřízených 
žádostí/rezervací o ubytování 
k 31/12/2016
Počet lůžkodnů v roce 2016

Počet hlavních jídel vydaných 
v roce 2016 studentům

Počet hlavních jídel vydaných 
v roce 2016 zaměstnancům 
vysoké školy
Počet hlavních jídel vydaných 
v roce 2016 ostatním 
strávníkům

Tab. 12.1: Ubytování, stravování



Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Počet
Přírůstek knihovního fondu za rok 4830
Knihovní fond celkem 58247
Počet odebíraných titulů periodik:
                - fyzicky

85
               - elektronicky (odhad)*

               - v obou formách**

Tab. 12.2 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.
Pozn.: ** = Do počtu titulů v obou formách se uvádějí pouze 
tituly, kde jsou obě formy placené zvlášť (tzn. v případě, že je 
předplácena tištěná forma a elektronická je jako bonus 
zdarma, uvádí se pouze tištěná forma atd.).



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

Pozn.: * = V případě potřeby přidejte řádky.

Tab. 12.3: Institucionální plán vysoké školy v roce 2016
(pouze veřejné vysoké školy)

Poskytnuté finanční prostředky v 
tis. KčVysoká škola (název)

Naplňování stanovených 
cílů/indikátorů



Prorektor

pro pedagogickou činnost

Prorektor

pro studijní záležitosti 

Prorektor

pro vědu a výzkum 

Prorektor

pro rozvoj a vnější vztahy

Katedra

anglofonních studií 

Katedra 

asijských studií 

Katedra

mediálních studií

Katedra

politologie a humanitních studií 

Katedra

International Relations and 

European Studies 

Rektor Vědecká rada

Kolegium rektora Akademické grémium

Univerzitní středisko

 Plzeň  

Akademická oblast 

US Plzeň

Univerzitní středisko

Liberec 

Akademická oblast 

US Liberec

Univerzitní středisko

Hradec Králové 

Centrum pro podporu 

vědy  

CSMEV

CSMK

CMES

SPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA

CBS

Ředitel pro ekonomiku a provoz

Denní centrum

Odborná knihovna

Jiřího Hájka

Ekonomické a 

správní oddělení

 IT oddělení 

Personální

oddělení

PR oddělení
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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 hospodaření Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za r. 2016 schválila 
Správní rada dne 30. května 2017 

Předkládá: JUDr. Marek Beneš, ředitel MUP o.p.s. 
 
Zpracoval: Ing. Rett Jan, kvestor, ředitel pro ekonomiku a provoz 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. června 2017                        JUDr. Marek Beneš 

  ředitel 
 
        
 
 
       Ing. Rett Jan 
                                                                                           kvestor, ředitel pro ekonomiku a provoz      
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v plnem rozsahu´
31.12.2016 (v celych tisících Kc)´ ˇ Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

26482789

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Prokopova 100

Praha 3

13000

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ

Vyuka akreditovanych studijních programu´ ´ ˚

17.4.2017

JUDr. Marek Benes - reditelˇ ˇ

Dagmar Gassovaˇ ˇ ´

Oznac.ˇ
A.      
A. I.   
      2.
      3.
A.II.   
      2.
      3.
      4.
      7.
A. IV.  
      2.
      3.
      6.
      7.
     10.
B.      
B. I.   
B. I. 1.
      5.
B. II.  
B. II.1.
      4.
      5.
      6.
      8.
     12.
     17.
     19.
B.III.  
B.III.1.
      3.
B. IV.  
B. IV.1.
      2.
        

Oznac.ˇ
A.      
A. I.   
      2.
A. II.  
      1.
B.      
B.III.  
B.III.1.
      3.
      4.
      5.
      6.
      7.
      9.
     10.
     11.
     12.
     17.
     22.

AKTIVA
Dlouhodoby majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)´
Dlouhodoby nehmotny majetek celkem (souc. A.I.1. az A.I.7.)´ ´ ˇ ˇ
Software
Ocenitelna prava´ ´
Dlouhodoby hmotny majetek celkem (souc. A.II.1. az A.I.10.)´ ´ ˇ ˇ
Umelecka díla, predmety a sbírkyˇ ´ ˇ ˇ
Stavby
Hmotne movite veci a jejich soubory´ ´ ˇ
Drobny dlouhodoby hmotny majetek´ ´ ´
Opravky k dlouhodobemu majetku celkem (souc. A.IV.1. az A.IV.11.)´ ´ ˇ ˇ
Opravky k softwaru´
Opravky k ocenitelnym pravum´ ´ ´ ˚
Opravky ke stavbam´ ´
Opravky k samostat. hmot. movit. vecem a souborum hmot. movit. vecí´ ˇ ˚ ˇ
Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku´ ´ ´ ´
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Zasoby celkem (souc. B.I.1. az B.I.9.)´ ˇ ˇ
Material na sklade´ ˇ
Vyrobky´
Pohledavky celkem (souc. B.II.1. az B.II.19.)´ ˇ ˇ
Odberateleˇ ´
Poskytnute provozní zalohy´ ´
Ostatní pohledavký
Pohledavky za zamestnanci´ ˇ
Dan z príjmuˇ ˇ ˚
Naroky na dotace a ost. zuct. se st. rozp.´ ´ ˇ
Jine pohledavky´ ´
Opravna polozka k pohledavkam´ ˇ ´ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.8.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky v pokladneˇ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky na uctechˇ ˇ ˇ ´ ˇ
Jina aktiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.3.)´ ˇ ˇ
Naklady prístích období´ ˇ ˇ
Príjmy prístích obdobíˇ ˇ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmení celkem (souc. A.I.1. az A.I.3.)ˇ ˇ ˇ
Fondy
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Ucet vysledku hospodarení´ ˇ ´ ˇ
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
Dodavatele ´
Prijate zalohyˇ ´ ´
Ostatní zavazky´
Zamestnanciˇ
Ostatní zavazky vuci zamestnancum´ ˚ ˇ ˇ ˚
Zavazky k institucím soc. zabezpecení a ver. zdrav. poj.´ ˇ ˇ
Ostatní príme daneˇ ´ ˇ
Dan z pridane hodnotyˇ ˇ ´
Ostatní dane a poplatkyˇ
Zavazky ze vztahu k statnímu rozpoctu´ ´ ˇ
Jine zavazky´ ´
Dohadne ucty pasivní´ ´ ˇ

Zacatek obd.ˇ ´
 37 566
 10 022
  8 382
  1 640
121 700
    149
 36 230
 83 998
  1 323
-94 156
 -7 421
 -1 572
 -8 886
-74 954
 -1 323
355 731
  2 050
  1 275
    775
 57 108
     12
  1 441
 53 479
     21
  2 862
      0
  1 853
 -2 560
294 469
    215
294 254
  2 104
  1 230
    874
393 297

Zacatek obd.ˇ ´
201 539
182 579
182 579
 18 960
 18 960
191 758
 26 640
  1 062
    248
    277
  7 780
  6 597
  4 041
  1 653
     13
      3
  1 825
  1 586
  1 555

Konec obd.
 36 176
 10 080
  8 440
  1 640
125 160
    149
 36 607
 88 404
      0
-99 064
 -8 006
 -1 640
-10 094
-79 324
      0
358 935
  1 985
  1 009
    976
 50 627
     25
  1 539
 45 858
     15
  2 951
    392
  1 608
 -1 761
304 106
    129
303 977
  2 217
  1 874
    343
395 111

Konec obd.
221 512
197 787
197 787
 23 725
 23 725
173 599
 17 692
    664
    302
    155
  7 377
     60
  3 837
  1 508
      7
      3
      0
  2 004
  1 775

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



26482789IC:ˇ

Oznac.ˇ
B. IV.  
B. IV.1.
      2.
        

PASIVA
Jina pasiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.3.)´ ˇ ˇ
Vydaje prístích období´ ˇ ˇ
Vynosy prístích období´ ˇ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ ´
165 118
  1 211
163 907
393 297

Konec obd.
155 907
    981
154 926
395 111

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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v plnem rozsahu´31.12.2016 (v celych tisících Kc)´ ˇ

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

26482789

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Prokopova 100

Praha 3

13000

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ

Vyuka akreditovanych studijních programu´ ´ ˚

17.4.2017

JUDr. Marek Benes - reditelˇ ˇ

Dagmar Gassovaˇ ˇ ´

Oznaceníˇ
A.  I.  
      1.
      2.
      3.
      4.
      5.
      6.
A. II.  
      7.
A.III.  
     10.
     11.
     13.
A. IV.  
     15.
A.  V.  
     19.
     22.
A. VI.  
     23.
     27.
A.VIII. 
     29.
        

Oznac.ˇ
B. I.   
      1.
B. II.  
      3.
B.III.  
B. IV.  
      7.
      8.
     10.
B. V.   
     11.
        

C.      
D.      

NAKLADY´

Spotreb. nakupy a nakupovane sluzby (A.I.1. az A.I.6.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Spotreba materialu, energie a ostat. neskladovanych dodavekˇ ´ ´ ´
Prodane zbozí´ ˇ
Opravy a udrzovaníˇ ´
Naklady na cestovne´ ´
Naklady na reprezentaci´
Ostatní sluzby ˇ
Zmeny stavu zasob vl. cin. a aktivace (A.II.7. az A.II.9.)ˇ ´ ˇ ˇ
Opravy a udrzovaníˇ ´
Osobní naklady (A.III.10. az A.III.14.)´ ˇ
Mzdove naklady´ ´
Zakonne socialní pojistení´ ´ ´ ˇ ˇ
Zakonne socialní naklady´ ´ ´ ´
Dane a poplatky (A.IV.15.)ˇ
Dane a poplatkyˇ
Ostatní naklady (A.V.16. az A.V.22.)´ ˇ
Kursove ztraty´ ´
Jine ostatní naklady´ ´
Odp., prod. maj., tv. a pouz. rezerv ( A.VI.23. az A.VI.27.)ˇ ˇ
Odpisy dlouhodobeho majetku´
Tvorba a pouzití rezerv a opravnych polozekˇ ´ ˇ
Dan z príjmu (souc. A.VIII.29.)ˇ ˇ ˚ ˇ
Dan z príjmuˇ ˇ ˚
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´

Provozní dotace (B.I.1.)
Provozní dotace
Prijate príspevky (B.II.2. az B.II.4.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Prijate príspevky (dary)ˇ ´ ˇ ˇ
Trzby za vlastní vykony a za zbozíˇ ´ ˇ
Ostatní vynosy (B.IV.5. az B.IV.10.)´ ˇ
Vynosove uroky´ ´ ´
Kursove zisky´
Jine ostatní vynosy´ ´
Trzby z prodeje majetku (B.V.11. az B.V.15.)ˇ ˇ
Trzby z prodeje dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetkuˇ ´ ´ ´
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)´

Vysledek hospodarení pred zdanením ´ ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení po zdanení´ ˇ ˇ

Hlavní cin.̌
 46 314
  7 176
      0
    734
  2 668
  1 304
 34 432
   -201
   -201
163 183
124 650
 38 065
    468
     11
     11
 15 422
    170
 15 252
  2 851
  3 650
   -799
  3 535
  3 535
231 115

Hlavní cin.̌
 28 287
 28 287
    200
    200
216 153
 11 029
    303
    145
 10 581
      4
      4
255 673

 28 093
 24 558

Hosp. cin.ˇ
  1 437
    103
      1
      4
      0
    167
  1 162
      0
      0
      0
      0
      0
      0
     10
     10
      0
      0
      0
    387
    387
      0
   -196
   -196
  1 638

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
     24
     24
    781
      0
      0
      0
      0
      0
      0
    805

 -1 029
   -833

Celk. cin.̌
 47 751
  7 279
      1
    738
  2 668
  1 471
 35 594
   -201
   -201
163 183
124 650
 38 065
    468
     21
     21
 15 422
    170
 15 252
  3 238
  4 037
   -799
  3 339
  3 339
232 753

Celk. cin.̌
 28 287
 28 287
    224
    224
216 934
 11 029
    303
    145
 10 581
      4
      4
256 478

 27 064
 23 725

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



       Přehled o peněžních tocích 

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA, o.p.s.

2016 2015

P Stav peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku období 294 469 281 869

Peněžní toky z hlavní činnosti

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 27 064 22 791

A.1 Úpravy o nepeněžní operace -5 520 552

A.1.1 Odpis stálých aktiv a odpis pohledávek 4 037 6 717

A.1.2 ZS opr.položek, rezerv a přechodných účtů aktiv a pasiv -10 123 -5 610

A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv 869 0

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0

A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz.úroků -303 -555

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti 21 544 23 343

A.2 Změny pracovního kapitálu -1 514 3 302

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 7 369 2 581

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -8 948 178

A.2.3 Změna stavu zásob 65 543

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 20 030 26 645

A.3 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitaliz.úroků 0 0

A.4 Přijaté úroky 303 555

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně -3 428 -5 694

A.6 Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti včetně zaplacené daně 0 0

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 16 905 21 506

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -3 516 -5 074

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 0  

B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

B.4 Změna stavu investičních závazků 0 0

B.5 Změna stavu pohledávek z prodeje investičního majetku 0 0

B.6 Komplexní pronájem 0 0

B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -3 516 -5 074

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1 Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodobých závazků 0 0

C.2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky -3 752 -3 832

C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK 0 0

C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním jmění společníků 0 0

C.2.3 Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady 0 0

C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů -3 752 -3 832

C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku 0 0

C.3 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -3 752 -3 832

F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků 9 637 12 600

R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 304 106 294 469
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Příloha k účetní závěrce ke dni 31. prosince 2016 
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. 

  

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, 
účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Příloha je rovněž zpracovaná 
v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a s přihlédnutím k  zákonu  č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách.   

.   
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016   

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015   

  

A. Obecné údaje 

  

1. Popis účetní jednotky 

  

Obchodní firma: Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. 

Sídlo: Prokopova 100/16,  Praha 3, PSČ: 130 00 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

IČO: 26482789 

DIČ: CZ26482789 

Zápis v rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 231, dne 8. 10. 2001 

Zakladatel: Mgr. Anna Benešová. 

  

Hlavní činnosti: Výuka akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů v prezenční a kombinované formě studia 

Výuka akreditovaných programů celoživotního vzdělávání podle zákona o 
vysokých školách 

Realizace rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT ČR i vlastních kurzů 

Poskytování stipendií k prezenčnímu a kombinovanému studiu v rámci mobility 
studentů a handicapovaných studentů 

Poskytování stipendií k účasti na seminářích, konferencích a studijních 
zahraničních cestách studentů a učitelů 

Organizování přípravy studentů na magisterská studia 

Zajišťování další vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, tvůrčí nebo jiné 
činnosti v souvislosti s uskutečňováním studijních programů 

Poskytování služeb pro studenty se zdravotním postižením pohybového ústrojí 

 

Doplňkové činnosti: Vydavatelské a nakladatelské činnosti 
Specializovaný maloobchod 
Reklamní činnost a marketing 

 

Poslání: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. je součástí terciárního vzdělávání, 
nezávislého poznání a tvůrčí činnosti usilující o svoji roli ve vědeckém, 
kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti ČR. 
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Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 

 
 
Organizačními útvary MUP jsou katedry, ústavy, Odborná knihovna Jiřího Hájka, účelová zařízení a další pracoviště plnící 
pedagogické, vědecké, hospodářské, administrativní a jiné úkoly. 
 
Schéma organizační struktury – viz příloha. 

 

Vedení univerzity Funkce: 

JUDr. Marek Beneš Ředitel o.p.s. 

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

Ing. Jan Rett  Kvestor 

Mgr. Anna Benešová 
Ředitelka pro lidské zdroje a strategický 

rozvoj 

 

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni Funkce: 

JUDr. Zdenka Čížková Předseda správní rady  

Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Člen správní rady 

Mgr. Tomáš Kladívko Člen správní rady  

Mgr. Jaroslava Kněnická Člen správní rady  

Mgr. Ivana Koutská Člen správní rady  

Mgr. Václav Krása Člen správní rady 

JUDr. Pavel Novák  Předseda dozorčí rady 

Ing. Karolina Neuvirthová Člen dozorčí rady 

Mgr. Marie Knížová Člen dozorčí rady 

 
2. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků 

Zaměstnanci 
společnosti celkem 

Z toho řídících 
pracovníků 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Průměrný počet zaměstnanců - hlavní pracovní poměr 198 194 13 16 

Mzdové náklady *) 124650 127538 10252 12313 

Zákonné sociální pojištění 38065 38270 3486 4187 

Zákonné sociální náklady 468 473 75 90 

Osobní náklady celkem 163183 166281 13813 16590 

  
*) Pozn: Mzdové náklady obsahují také náklady na dohody o pracovní činnosti, o provedení práce, vedlejší pracovní poměr.  

 

Počet členů správní rady a dozorčí rady 

Statutární orgány  
a členové 

statutárních orgánů 

Členové dozorčích 
orgánů 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Průměrný počet osob 6 6 3 3 
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3. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 

  
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 

Druh plnění 

Řídících Statutárních Dozorčích 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Zápůjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté záruky a zajištění 0 0 0 0 0 0 

Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 

Životní pojištění 0 0 0 0 0 0 

Bezplatné užívání osobního automobilu 0 0 0 0 0 0 

Jiné 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 

 
  
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů 

Druh plnění 

Řídících Statutárních Dozorčích 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Zápůjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté záruky a zajištění 0 0 0 0 0 0 

Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 

Životní pojištění 0 0 0 0 0 0 

Bezplatné užívání osobního automobilu 0 0 0 0 0 0 

Jiné 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 

  

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

  

1. Způsoby ocenění a odepisování majetku 

  
1.1. Zásoby 

  

Účtování zásob je prováděno: 

- způsobem B evidence zásob. 

  

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno : 

-  ve skutečných pořizovacích cenách  

  

1.2. Dlouhodobý majetek 

  

Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

- tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. 

  

1.3. Cenné papíry a podíly 
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Ocenění cenných papírů a podílů 

 Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti: 

- tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. 

  

1.4. Odepisování 

  

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interním předpisu tak, že vycházela 
z koeficientů daňových odpisů, ale účetní odpisy jsou uplatněny podle počtu měsíců evidence majetku v běžném účetním období, 
účetní a daňové odpisy se nerovnají. 

  

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ 
vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají. 

  

Daňové odpisy - použité metody 

- zrychlené, výběrově rovnoměrné odpisy 

  

2. Odchylky od metod dle § 7 zákona o účetnictví 

  

Způsob odchýlení od §7 zákona o účetnictví 

Finanční vyjádření vlivu na 

majetek a závazky finanční situaci 
Výsledek 

hospodaření 

XXX XXX XXX XXX 

  

3. Způsoby korekcí oceňování aktiv 

  

3.1. Opravné položky a oprávky k majetku 

  
V běžném účetním období byla provedena korekce ocenění dlouhodobého majetku formou oprávek – viz následující tabulky. 
Opravné položky k pohledávkám nebyly v běžném období tvořeny. 

  

Druh opravné položky / oprávky 
Způsob stanovení 

OP / oprávky 
Zdroj informací výpočtu 

OP / oprávky 

Opravné položky k pohledávkám  Dle zákona o rezervách 
Přehled pohledávek dle splatnosti 
a jejich výše 

 Oprávky dlouhodobého majetku  Kumulace odpisů  Odpisový plán 

  

Opravné položky a oprávky k: 

Minulé účetní období Běžné účetní období 

Zůstatek 
k prvnímu 

dni  
Tvorba Zúčtování 

Zůstatek k 
prvnímu dni  

Tvorba Zúčtování 
Zůstatek-  
rozvahový 

den 

- k pohledávkám 2 022 2 560 2 022 2 560 1 761 2 560 1 761 

- dlouhodobému hmotnému a nehm. majetku 87 479 6 717 40 94 156 4 908 0 99 064 
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3.2. Přepočet cizích měn na českou měnu 

  

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: 

- denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu. 

Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným k rozvahovému dni. 

  

3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot 

Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. 

 

4. Způsob zpracování účetních záznamů. Způsoby a místa úschovy účetních záznamů. 

Účetnictví je zpracováváno externí účetní firmou. 

Úschova účetních záznamů je prováděna dle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

  

C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 

  

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky 

1.1. Rezervy 

Účetní jednotka rezervy v běžném účetním období netvořila. 

  

1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry 

Účetní jednotka v běžném účetním období nečerpala žádné bankovní úvěry. 

  

1.3. Závazky ke státním orgánům a institucím sociálního a zdravotního pojištění 

Druh závazku Splatnost závazku Celková výše závazku 
Z toho po 
splatnosti 

Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění 15.1.2017 2505 0 

Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění 15.1.2017 1209 0 

Ostatní pojištění zaměstnanců – zákonné 15.1.2017 123 0 

Závazky z titulu daňových nedoplatků xxx 0 0 

Celkem  3837 0 

 
 
1.4. Rozpis přijatých dotací na provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel dotace  Běžné účetní období 

Mobilita studentů a zaměstnanců Programu 
ERASMUS v rámci Programu celoživotního učení 

Dům zahraniční spolupráce, Národní 
agentura pro evropské vzdělávací 
programy 

 11571 

Projekt Style 
Evropská unie - Evropská komise – 
7. rámec 

 666 

Projekt institucionální spolupráce – Spolupráce škol 
a stipendia Norských fondů a fondů EHP – 
„Program CZ07“ 

Dům zahraniční spolupráce  357 

Projekt „Zvyšování povědomí o hodnotě duševního 
vlastnictví v ČR a SR“ 

Office for Harmonization in the 
Internal Market (EU) 

 509 

Institucionální podpora na rozvoj výzkumné 
organizace 

MŠMT  8650 

Visegrad University Studies Grant/V4EaP International Visegrad Fund  52 
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2 grantové projekty: Dekonstrukce podpisu: 
metafyzická dimenze legální mediační politiky, 
Anatomie revizionismu a jeho vliv na (sub-) 
regionální institucionalizace a aliance 

Grant GAČR  1331 

1 grantový projekt: Financování politické soutěže ve 
střední Evropě na národní a místní úrovni – 
spolupříjemce s Univerzitou Hradec Králové, 
Filozofickou fakultou 

Grant GAČR  136 

Projekt „Dopady Nařízení EP a Rady (EU) č. 
910/2014 ze dne 23. července 2014 a systému 
elektronického doručování v ČR – II“ 

Technologická agentura ČR  382 

Účelová podpora na specifický vysokoškolský 
výzkum 

MŠMT ČR  2896 

Dotace na CEEPUS MŠMT ČR  11 

Stipendia MŠMT ČR  1728 

 Celkem    28 287 

    

Důvod dotace Poskytovatel dotace  Minulé účetní období 

Mobilita studentů a zaměstnanců Programu 
ERASMUS v rámci Programu celoživotního učení, 
Program Leonardo da Vinci – Projekty mobility 
v rámci Programu celoživotního vzdělávání,  

Dům zahraniční spolupráce, Národní 
agentura pro evropské vzdělávací 
programy 

 12937 

Projekt Style 
Evropská unie - Evropská komise – 
7. rámec 

 862 

Projekt institucionální spolupráce – Spolupráce škol 
a stipendia Norských fondů a fondů EHP – 
„Program CZ07“ 

Dům zahraniční spolupráce  221 

Projekt „Zvyšování povědomí o hodnotě duševního 
vlastnictví v ČR a SR“ 

Office for Harmonization in the 
Internal Market (EU) 

 182 

Institucionální podpora na rozvoj výzkumné 
organizace 

MŠMT  7042 

Upgrade knihovního automatizovaného systému 
Clavius z formátu UNIMARC na MARC21 
v Odborné knihovně Jiřího Hájka na MUP 

Ministerstvo kultury ČR  42 

3 grantové projekty: Privatizace bezpečnosti: Role 
aktérů privátního sektoru v reakcích na současné 
bezpečnostní hrozby, Doménová jména a jejich 
význam v podnikání, Dekonstrukce podpisu: 
metafyzická dimenze legální mediační politiky 

Grant GAČR  1466 

Pracovní místa pro zdravotně postižené Hlavní město Praha (OPPA)  1152 

Účelová podpora na specifický vysokoškolský 
výzkum 

MŠMT ČR  2678 

Stipendia MŠMT ČR  1908 

 Celkem    28490 

 

1.5. Přijaté a poskytnuté dary, veřejné sbírky 

 Žádné významné přijaté ani poskytnuté dary, veřejné sbírky v běžném období nejsou.  
 

1.6. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhu činnosti 

Druh činnosti 
Běžné účetní období Minulé účetní období 

zboží služby  výrobky zboží služby  Výrobky 

Hlavní činnost              0 244 266 175            0 231 626 119 

Hospodářská činnost 4      776 0 0       674 12 

Celkem 4 245 042 175 0 232 300 131 
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2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků 

2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – běžné období 

Účet Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav 

013 - Software 8 382                               58               0 8 440 

014 – Ocenitelná práva - logo 1 640 0 0 1 640 

 CELKEM NEHMOTNÝ MAJETEK 10 022                               58 0 10 080 

 021 -  Stavby – technické      zhodnocení 36 230 377 0 36 607 

022 – Samostatné movité věci 83 998                           4 406 0 88 404 

028 -  Drobný majetek 1 323 0 1323 0 

CELKEM                   121 551 4 783 1323                     125 011 

032 -  Umělecká díla  149 0 0 149 

CELKEM 149 0 0 149 

CELKEM HMOTNÝ MAJETEK 121 700 4783 1323 125 160 

 

2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – minulé období 

Účet Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav 

013 - Software 7 990                             392 0 8 382 

014 – Ocenitelná práva - logo 1 640 0 0 1 640 

 CELKEM 9 630                             392 0 10 022 

 021 -  Stavby – technické      zhodnocení 35 893 337 0 36 230 

022 – Samostatné movité věci 79 693                           4 345 40 83 998 

028 -  Drobný majetek 1 323 0 0 1 323 

CELKEM 116 909 4 682 40                     121 551 

032 -  Umělecká díla  149 0 0 149 

CELKEM 149 0 0 149 

  

2.2. Vlastní zdroje – běžné období 

Účet Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav 

901 – vlastní jmění 0  0   0  0  

911 – rezervní fond ze zisku vč. fondů 
peněžních prostředků 

182 579 18 960 3 752 197 787 

931 – VH ve schval. řízení 0  0  0  0  

932 – Nerozdělený zisk 0  0  0  0  

963 – Účet výsledku hospodaření 18 960 23 725 18 960  23 725 

Vlastní zdroje celkem: 201 539   221 512 

V roce 2016 došlo k převodu zisku z minulého účetního období do nerozděleného zisku. Nerozdělený zisk byl  převeden  
do rezervního fondu. Rezervní fond byl čerpán na stipendijní a školní účely.  
 
2.2. Vlastní zdroje – minulé období 

Účet Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav 

901 – vlastní jmění 0  0   0  0  

911 – rezervní fond ze zisku vč. fondů 
peněžních prostředků 

154   395 32 016 3 832 182 579 

931 – VH ve schval. řízení 0  0  0  0  

932 – Nerozdělený zisk 0  0  0  0  

963 – Účet výsledku hospodaření 32 016 18 960 32 016  18 960 

Vlastní zdroje celkem: 186 411   201 539 

V roce 2015 došlo k převodu zisku z minulého účetního období do nerozděleného zisku. Nerozdělený zisk byl  převeden  
do rezervního fondu. Rezervní fond byl čerpán na stipendijní a školní účely. 
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2.3. Pohledávky po lhůtě splatnosti  

Počet dnů 

Běžné účetní období Minulé účetní období 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní činnost 

Hospodářská 
činnost 

Do 30 0 0 0 0 

30 - 60 3 0 40 0 

60 – 90 3 0 97 0 

90 – 180 256 0 444 0 

180 a více 
4067 

 
0 

5986 
 

0 

Celkem 4329 0 6567 0 

  

2.4. Závazky po lhůtě splatnosti  

Počet dnů 

Běžné účetní období dle činností Minulé účetní období dle činností 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní činnost 

Hospodářská 
činnost 

Do 30 0 0 175 0 

30 - 60 0 0 0 0 

60 – 90 0 0 0 0 

90 – 180 0 0 0 0 

180 a více 0 0 0 0 

Celkem 0 0 175 0 

  

2.5. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti  

Splatnost 

Běžné účetní období Minulé účetní období 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní činnost 

Hospodářská 
činnost 

nad 5 let  0 0 0 0 

nad 10 let  0 0 0 0 

  

2.6. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem 

Zatížený majetek 

Běžné účetní období Minulé účetní období 

Účetní hodnota 
Způsob 
zatížení 

Výše 
jištěného 
závazku 

Ukončení 
zajištění 

Účetní 
hodnota 

Způsob 
zatížení 

Výše 
jištěného 
závazku 

Ukončení 
zajištění 

XXX 0   0   0   0   

Celkem 0 XX 0 XX 0 XX 0 XX 

  

2.7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

Obsah změny Datum změny Vliv na rozvahu 
Vliv na výkaz zisku 

a ztrát 
Ohodnocení 

změny 

Soudní spory nad 500 tis. Kč  XXX 0 0 XXX 
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3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze 

  

3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze 

  Běžné účetní období Minulé účetní období   
 
 Celková výše závazků 0 0 

  

3.2. Celková pořizovací cena drobného dlouhodobého hmotného majetku  

  Běžné účetní období Minulé účetní období   
 
 

Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 

55360 55360 

  

4. Další povinné informace 

  
4.1. Obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy uzavřené mezi účetní jednotkou a členy správních, 
       dozorčích a řídících orgánů, popř. mezi účetní jednotkou a rodinnými příslušníky uvedených orgánů 

Jméno člena orgánu Popis transakce Finanční ohodnocení 

XXX xxx 0 

Celkem xxx 0 

  

4.2. Daň z příjmů 

 
Obecně prospěšná společnost, která je soukromou vysokou školou dle zákona o vysokých školách  se pro účely zákona o daních 
z příjmů považuje  za veřejnou vysokou školu.  
Hospodářský výsledek se upraví o neuznatelné náklady a odčitatelnou položku od základu daně dle § 20 odst. 7 (daňovou ú levu) 
zákona o daních z příjmů.  
Prostředky získané z daňových úlev se využijí pro hlavní činnost vysoké školy.  

 

4.3. Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření minulého účetního období (rok 2015) ve výši 18 960 tis. Kč byl převeden na účet rezervního fondu.  

V běžném účetním období dosáhla účetní jednotka celkového zisku ve výši 23 725 tis. Kč, z toho připadalo 24 558 tis. Kč na hlavní 
činnost a  ztráta  -833 tis. Kč na činnost hospodářskou. 
 
 

4.4. Odměna auditora 
Celkové náklady na audit jsou pod hranicí významnosti. Jiné ověřovací služby než statutární audit nebyly auditorem poskytnuty.  
 
 
 

V Praze, dne 17. 4. 2017 

 

 

 

 

________________   _____________________________ 

JUDr. Marek Beneš     Ing. Jan Rett 

ředitel MUP                             kvestor, úsekový ředitel pro ekonomiku a provoz 
 

 

http://www.mup.cz/
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