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Hlavní část Výroční zprávy o činnosti MUP za rok 
2017 
 

Metropolitní univerzita Praha se v roce 2017 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 univerzita Praha, o.p.s. dne 14. září 2016.  

Níže jsou popsány veškeré aktivity a výsledky vědecké a výzkumné činnosti Metropolitní 
univerzity Praha za rok 2017.  
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1.1 Přehled aktivit výzkumných center a kateder 

 

1.1.1 Katedra anglofonních studií 

 

Zastoupení MUP v odborných a vědeckých institucích a profesních organizacích 

 RC 15 IPSA a RC 50 IPSA 

 CEACS (Central European Association for Canadian Studies) 

 ESSE (European Society for the Study of English) 

 International Speech Communication Association 

 EAQUALS  

 

Spolupráce s dalšími organizacemi a školami  

 National University of Ireland, Galway, Ireland 

 Department of Slavic Languages and Literature, University of Pittsburgh, USA 

 

Publikační činnost (mimo VVZ)  

Článek v časopise 

 Power, G. (2017).  Czech Responses to Thatcher and Thatcherism: The Evidence of 
the Newspapers, 1984-2013. In: CEJISS  

 Kolinská,K. (2017) Staging the North-South meridian: spatial and ontological 
explorations of the  Northern experience in two Canadian dramas. In: Brno Studies 
in English  

 Volín, J., Galeone, D. & Johnson, W.  (2017). Pitch Range of Intonation Contours in 
English Czech. In: Acta Universitatis Carolinae-Philologica 3, Phonetica Pragensia 
XIV, pp. 55-64  

Kapitola v odborné knize 

 Hnízdo, B. (2017). Migrace a česká kotlina v moderních dějinách. In: Aj Wej-wej. 
Zákon cesty  

 Kolinská, K. (2017).  Unnatural and Acidental Women:Enacting Gendered Violence 
in the Works of Native Canadian Playwright Marie Clements. In: Languages, 
Cultures and Gender  

 Power, G. (2017). Legitimace moci na anglickém trůnu. In: Jedno slunce na nebi, 
jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století 

 Šedivý, I. (2017).  Radola Gajda (1892-1948). Necharismatický vůdce a povaha 
meziválečné demokracie. In: Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii 
v multidisciplinární perspektivě  
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VVZ MUP –VVZ 52-01 (instituciální podpora) 

 „PVKMJ (politické vědy, kultura, média, jazyk)“ - řešitelé: doc. PhDr. Jan Volín, 
Ph.D., Mgr. Klára Kolinská, MA, Ph.D., Mgr. Damien Galeone  

 

Příspěvky na konferencích (zahraničních/ domácích) za MUP 

Prof. Bořivoj Hnízdo, Ph.D 

 Konference Brexit, pořádala katedra Evropských studií IMS UK, Karolinum, ČR 

 

Mgr. Klára Kolinská, MA, Ph.D 

 “The people of Canada understand me:“ Václav Havel´s Drama of Language on the 
Canadian Stage“ „Comparing Canada(s) – Comparer  Le(s) Canada(s),“ the 27th 
annual conference of the Centre for Comparative Literature at the University of 
Toronto, březen 3-4, 2017 

 “There´s never anything good around this place:“   “Reading Ian Ross´ FareWel as a 
Theatre of the Opressed“ “Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, 
Drama, Theatre and Performance“ conference, duben 26-28, University of Silesia 

 “We are soaked in our neighbour´s blood: “ The Ethics of Staging Violence in the 
Plays of Judith Thompson“ 16th International Cultural Studies Symposium: 
Narratives of Trauma“, Ege University, Izmir, Turecko, květen 10-12, 2017 

 “Welcome to the Rock:“ or, Gander Comes to Broadway: Canadian Musical´s 
Journey to World Stage, “The Americas in Canada“ conference, Masaryk 
University, Brno, říjen 20-21,2017 

 Gerald Power, Ph.D 

 “Foreigners in Renaissance Ireland“ conference on “Migration, cultural encounter 
and natural diversity 500 – 1500“, organised by University of Bergen, location at 
Visby University, Sweden, květen 9-10, 2017 

 “Aliens in Sixteenth-Century Ireland“ at annual Tudor-Stuart Ireland Conference. 
University of Ireland, Galway, Ireland, 18. srpen, 2017 

 

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D      

 Accents 2017, University of Lodž, Poland, 30.11 – 2. 12. 2017     
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1.1.2 Katedra asijských studií  
 

1.1.2.1 Centrum indo-pacifických studií (CIPS) 

 

Odborné publikační výstupy za MUP 

Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc. 

 Karmazin, A. (2017): China’s Nationalist Discourse and Taiwan. China Report, 
53(4), 429-446 (dedikovaná z poloviny na MUP a z poloviny na Fakultě sociálních 
věd UK) 

 

Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D. 

 Kolmas, Michal (2017): Senkaku/Diaoyu Island Dispute and the Reconstruction of 
China as Japan´s Other, Asia-Pacific Social Science Review 19 (2): 267-280. 

 Kolmaš, Michal (2017): Národní identita v mezinárodních vztazích: Mezi 
konstruktivismem a poststrukturalismem, Mezinárodní vztahy, 52 (1): 53-67. 

 Kolmas, Michal (2017): Japan and the Kyoto Protocol: Reconstructing Proactive 
Identity through Environmental Multilateralism, The Pacific Review, 30 (4): 462-
477 

 

Příspěvky na mezinárodních konferencích a seminářích v roce 2017 

Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D. 

 Příspěvek na téma Reconstructing Anarchy in Japan´s Political Thought and 
Practice na International Studies Association v Baltimoru, USA  

 

 Příspěvek "Hirearchy, Anarchy and Japan´s IR Thought" na Nordic Association of 
Japanese Studies konferenci ve Stockholmu 

 

 Příspěvek Collective Self-defence and Japan´s Incrementalism" na 9th Annual 
Conference of Asian Studies na MUP 

 

Konference, workshopy a diskusní kluby pořádané MUP  

 3. 11. 2017: Konference 9th Annual Conference of Asian Studies: Conflicts and 
their Reflections in South, Southeast and East Asia 

 

PhDr. Petra Andělová, Ph.D. 

 Kulatý stůl na téma Výtvarné umění Japonska a Číny, přednášející dr. Vostrá a doc. 
Olivová 
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Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D. 

 3. 3. 2017: Kulatý stůl na téma The Development and New Challenges of 
Regionalism(s) in Asia, host prof. Mie Oba z Tokyo University of Science 

 

Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. 

 3. 4. 2017: Účast představitelů Sichuan University, Čína na výuce – prezentace na 
téma The Belt and Initiative Scholarship 
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1.1.3 Katedra bezpečnostních studií 

Veškerá výzkumná činnost (účast na grantech, VVZ, IGS) a organizace seminářů, 
workshopů a konferencí katedry se odehrává v rámci Centra bezpečnostních studií (C4SS) 
– viz činnost tohoto centra, kap. 1.1.8.1.  

 

Studijní pobyty a jiné aktivity: 

doc. Nikola Hynek 

 člen poradenského týmu Ministra zahraničních věcí ČR 

 účast na konferenci International Studies Association Annual Convention 2017, 
Baltimore, USA 

 studijní pobyty: Londýn, Westminster University; Birmingham, Aston University - 
listopad 2017 

 

  

Vít Střítecký, Ph.D. 

 účast na konferenci International Studies Association Annual Convention 2017, 
Baltimore, USA  

 člen Výkonného výboru Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR 

 člen Redakční rady odborného časopisu Obrana a strategie  

 

  

Kateřina Krulišová, Ph.D. 

 recenzentka pro International Feminist Journal of Politics 

 členka expertní komise UN SC R 1325 Ženy, mír a bezpečnost v ČR 

 členka Genderové expertní komory ČR 

 účast na konferenci International Studies Association Annual Convention 2017, 
Baltimore, USA 

 studijní pobyt Nottingham Trent University, UK, únor 2017 

 studijní pobyt Manipal University, Indie 
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1.1.4 Katedra cizích jazyků 

Katedra cizích jazyků zajišťuje na Metropolitní univerzitě Praha veškerou jazykovou výuku, 
na níž se podílejí zkušení čeští i zahraniční pedagogové. Studenti MUP si mohou vybrat z 
těchto jazyků: anglický, francouzský, německý, španělský a ruský jazyk. MUP poskytuje 
všem studentům široké možnosti zdokonalení jazykových znalostí a dovedností, a to 
v celém spektru úrovní dle SERR. Pro zahraniční studenty MUP jsou každoročně otevírány 
kurzy českého jazyka, zájemcům o studium jsou pak určeny roční intenzívní kurzy českého 
a anglického jazyka, které jim umožní dosáhnout ve zvoleném jazyce takové úrovně, aby v 
něm byli schopni zvládnout studium vybraného oboru na vysoké škole. Katedra cizích 
jazyků rovněž úzce spolupracuje s mezinárodními kulturně vzdělávacími institucemi, jako 
jsou např. Francouzský institut, Goethe institut, Instituto Cervantes atd.  

Cambridge Exams 

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 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 tak jako zpracování 
výsledků zkoušky samotné. 

Přednášková činnost 

Členové katedry cizích jazyků pravidelně vystupují s odbornými přednáškami na 
konferencích v tuzemsku i v zahraničí nebo organizují metodické semináře pro učitele 
cizích jazyků ze středních i základních škol. Úzce spolupracujeme s Gymnáziem Nad Alejí a 
smluvní spolupráce je zajištěna také s Obchodní akademií Hovorčovická. Kromě toho 
katedra pořádá specificky zaměřené jazykové workshopy určené žákům středních škol, 
např. Gymnázium Ústavní, Gymnázium Českolipská, Obchodní akademie Krupkovo nám. a 
další. Studenti těchto škol se účastní workshopů se zaměřením např. na strategie pro 
složení maturitní zkoušky, strategie pro složení Cambridge Exams, reálie a lingvoreálie 
jednotlivých jazykových oblastí, apod. 

Publikační činnost 

LACHOUT, MARTIN. (2017) Bilingvismus a bilingvní výchova na příkladu bilingvismu česko-
německého. Praha: Togga – vydavatelství odborné literatury, 250 stran. ISBN: 978-80-
7476-128-7. 

Recenze odborných publikací 

Neue Medien im FSU. Odborný časopis „Sprache und Sprachen“. (SRN) 

PAVLOVOVÁ, J. a kol. Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und Lerntools und ihre 
Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr. Projekt číslo 2014-1-SK01-
KA203-000470 realizovaný v rámci Erasmus+, programu EU pro vzdělávání, odbornou 
přípravu, mládež a sport, KA203 - Strategické partnerství v oblasti vysokoškolského 
vzdělávaní. Technická univerzita Košice (SK). 
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ONDRÁKOVÁ, J. Übungen zur Morphologie der deutschen Gegenwartssprache. Hradec 
Králové, 2017. 

 

Účast na zahraničních konferencích 

LACHOUT, MARTIN. Kommunikationsstrategien für Dolmetscher. Příspěvek na konferenci 
„Übersetzen und Dolmetschen zwischen Tradition und Innovation“. Hochschule 
Zittau/Görlitz, 06. 04. 2017, 30 minut. 
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1.1.5 Katedra International Relations and European Studies 

 

Vystoupení členů katedry na konferencích 

doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.  

 NOPSA (Nordic Political Studies Association, Congress, 8. - 11. 8. 2017, 
Paper: Subregionalism and Differentiated Integration in Europe 

 Institut pro politiku a společnost, Multiple Challenges for Europe, 25. 9. 2017 

 

Mgr. Míla O’Sullivan 

 International Gender Workshop “Gender and (Military) Conflicts in Easter-
European Countries through Feminist Lenses”, March 8-10, 2017, Lviv, Ukraine. 

Presentation: UNSCR & the Czech Republic: Reflecting on the New Czech NAP 
1325 (2017-2020) and the Central European Context 

 

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.  

 Participation at the Annual Conference of International Studies Association (ISA), 
22. - 25. 2. 2017, Baltimore, USA, Paper on "Legitimizing Military Action through 
'Rape as a Weapon' Discourse: Critical analysis of R2P" 

 

Konference, workshopy a diskusní kluby pořádané MUP, spolupráce se středními 
školami 

 

 International Conference: Explaining Brexit - Understanding Brexit, 19. - 21. 6. 
2017, MUP, organised by the Department of IRES, more than 60 participants, 
including foreign speakers.  

 28. 11. 2017: Přednáška doktorandky Pranjali Kirloskar na téme How Globalized 
are Worlds of Higher Education? Idea of Internationalization in India and Europe 

Athziri Moreno, M.A. 

 4. 4. 2017: Hostovská přednáška mexického velvyslance v ČR v rámci kurzu 
s názvem Etiquette and Diplomatic Protocol 

Mgr. David Erkomaishvili, Ph.D. 

 30. 3. 2017: Hostovská přednáška Challenging Sovereignty: How Russia Exploits its 
Diaspora in the Post-Soviet Space, host Anna Arutynyan 

 

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.  

 Workshop - How to Win an Argument, 26. 1. 2017, MUP 

 Workshop - Human Rights in International Relations, 7. 4. 2017, MUP 
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 Workshop for graduating students of IRES (BA a MA) - How to Pass you FSEs, 3. 5. 
2017, MUP 

 

Marko Stojić, Ph.D. 

 Party responses to the EU in the Western Balkans: Transformation, opposition or 
defiance?’, Palgrave Macmillan (2017) 

 Between core and peripheral politics: Opposing Europe in the Western Balkans, 
Europe-Asia Studies, 2017, 69/5, p. 728-753. 

 

Odborné publikační výstupy za MUP  

doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.  

 Braun, M, Avdic, A., Gromilova, A. and G. Ozel Volfova – The EU’s Normative 
Impact on its Neighbourhood, Central European Journal of International and 
Security Studies, 2017(2), pp. 9-27. 

 

Alexandr Burilkov, Ph.D. 

 Lenz, T, Burilkov, A – Institutional Pioneers in World Politics, European Journal of 
International Relations, 2017(3), 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066116674261 

 

Mgr. David Erkomaishvili, Ph.D. 

 'Central Asian System of Collective Defence,' Journal of Regional Security, Vol. 11, 
Issue 2, Spring 2017.  

 

Mgr. Míla O’Sullivan 

 Zapojme ženy do skutečného rozhodování o válce i míru. Rovné příležitosti, 29. 5. 
2017. 

 O’Sullivan, Míla – Šimůnková, Blanka: České nakročení k celosvětové podpoře 
ženských práv. Mezinárodní politika, 28. 2. 2017. 

Katedra uskutečňuje wokshopy a přednáškovou činnost pro střední školy v anglickém 
jazyce jako rozšíření studijních plánů vybraných středních škol.  

 

 

 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066116674261
http://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/clanek/zapojme-zeny-do-skutecneho-rozhodovani-o-valce-i-miru
http://www.iir.cz/article/ceske-vahave-nakroceni-ke-globalni-podpore-zenskych-prav
http://www.iir.cz/article/ceske-vahave-nakroceni-ke-globalni-podpore-zenskych-prav
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1.1.6 Katedra mediálních studií 

 

Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost KMS se v roce 2017 odehrávala zejména 
v rovině týmové a individuální vědeckovýzkumné činnosti, vzdělávacích akcí pro studenty 
oboru a veřejnost a přípravy dalšího rozvoje katedry (katedra připravila akreditační spisy 
studijního programu Mediální studia v bakalářském, magisterském i doktorském stupni). 

 

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 Practiques 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 European Journal of Communication 

 redakční rady International Journal of Media and Cultural Politics 

 

Mgr. Jakub Machek, Ph.D.  

 Centrum pro studium populární kultury - funkce: koordinátor výzkumu 

 The European Popular Culture Association 

 

Mgr. Eva Niklesová, Ph.D. 

 členka Literárněvědné společnosti při Akademii věd ČR 

 

Mgr. Markéta Škodová 

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

 Ve dnech 21. – 23. 11. 2017 se uskutečnily hostovské přednášky dr. Andrey Chlebcové 
Hečkové, která katedru navštívila v rámci programu Erasmus+.  

 

Příspěvky na konferencích a seminářích: 

 dr. Fišerová (s příspěvkem „Margin and Aporias“) a dr. M. Charvát (s příspěvkem 
„Animal therefore I am: Justice, Differance and Deconstruction“) se zúčastnili 
mezinárodní konference „Kritika (a) dekonstrukce“ pořádané FHS UK a Filozofickým 
ústavem AV ČR (4. – 6. 11. 2017, Praha) 

 dr. Fišerová (s příspěvkem „Style – Wandering and Creation“) a dr. M. Charvát (s 
příspěvkem „Le degré zéro de l'écriture revisited: Deleuze on Style, Singularity and 
Perspectivism“) se zúčastnili mezinárodní konference „What is Style? Revisiting 
Deleuze and Derrida“, FHS UK (4. – 5. 11. 2017, Praha) 

 dr. Martin Charvát se s příspěvkem „Radikalizace a sémiotika“ zúčastnil kulatého stolu 
Prague Security Studies Institute (6. 12. 2017, Brno) 

 dr. Machek se s příspěvkem „Internet Discussions as a Source for Critical Analysis of a 
Contemporary Czech Society: The Case of the Urban/Rural Opposition“ zúčastnil 
mezinárodní konference „EUPOP 2017“ pořádané The European Popular Culture 
Association (28. 11. 2017, Londýn) 

 dr. Machek se s příspěvkem „The Transmutation of Czech Youth Musical Films During 
the Era of State Socialism" zúčastnil mezinárodní konferece „Popular Music in 
Communist and Post-Communist Europe: State of Research, Perspectives" na 
Univerzitě Palackého v Olomouci (28. – 29. 3. 2017, Olomouc) 

 dr. Machek  se s příspěvkem „Nový člověk v meziválečných utopiích“ zúčastnil 
workshopu „Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk ve 20. století“ v 
Historickém ústavu FF MU (19. 1. 2017, Brno) 

 dr. Machek se s příspěvkem „Plzeňský holt chybí. Národní hodnoty ve filmech z 
období hledání nové podoby normalizační kinematografie“ zúčastnil konference 
„Československo v letech 1972–1977“ pořádané ÚSTR, Jihočeským muzeem a SOA 
České Budějovice (17. – 18. 5. 2017, České Budějovice) 
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 dr. Machek se s příspěvkem „Populární kultura jako nástroj vzájemného vymezování 
se společenských skupin“ zúčastnil Konference České sociologické společnosti 2017 
(23. 1. 2017, Praha) 

 dr. Machek se s příspěvkem „Fakta, fikce a populární kultura“ zúčastnil mezinárodní 
konference „Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí?“ 
pořádané Centrem pro studium populární kultury (27. – 29. 10. 2017, Ostrava) 

 dr. M. Charvát se s příspěvkem „Město jako touha, diference a identita“ zúčastnil 
panelu „Divná místa“ v rámci Týdne diverzity na téma Město a emoce, FF UK a 
Magistrát hlavního města Prahy (10. – 13. 4. 2017, Praha) 
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1.1.6.1 Centrum pro studium mediální kultury 

 

 Činnost vědeckovýzkumného centra katedry se v roce 2017 zaměřovala především na 
diskurzivní analýzu české politické komunikace a problematiku politické komunikace 
v médiích, protože členové centra v rámci vnitřního vědecko-výzkumného grantu 
analyzují kampaně předcházející prezidentské volbě 2018 a také následně volbu 
samotnou. Dále člen vědeckovýzkumného centra katedry dr. Charvát vydal v roce 
2017 monografii „O nových médiích, modularitě a simulaci“, dále členové centra (dr. 
Machek, dr. Charvát, prof. Jirák) publikovali studie v odborném časopise Politics in 
Central Europe. 

 

Grantová činnost 

Externí granty:  

 V roce 2017 uzavřela dr. Fišerová postdoktorský grant GAČR na téma 
„Dekonstrukce podpisu: metafyzická dimenze legální mediační politiky“ 

 dr. Machek je spoluřešitelem projektu GAČR 17-02521S – „Chudoba jako mediální 
spektákl: zostuzování sociálně slabých v televizních reality shows a na internetu“, 
2017-19, FSV UK 

 

Interní granty  

 studentka doktorského studia Mgr. Zina Štovíčková v roce 2017 řešila grant IGS D05-
45 Ovlivňování amerických prezidentských voleb ruskými hackery: komparativní 
analýza článků proruských a českých mainstreamových webů v období let 2016-2018 

 

Vědeckovýzkumné záměry 

Katedra mediálních studií řešila v roce 2017 dva vědeckovýzkumné záměry: 

 Vědecko-výzkumný záměr 34-13 (dotace RVO) katedry mediálních studií a katedry 
politologie a humanitních studií Proměny mediálního diskurzu české politické 
komunikace. Období 2015-2020, řešitelský tým pod vedením Mgr. Martina Charváta, 
Ph.D.) 

 Vědecko-výzkumný záměr 34-12 (dotace RVO) katedry mediálních studií Formování 
kritického zájmu o média a populární kulturu v českém prostředí: východiska, 
osobnosti, polemiky. Období 2015-2020, řešitelský tým pod vedením prof. PhDr. Jana 
Jiráka, Ph.D. 

 

Konference a semináře 

Mgr. Klausová uspořádala 2 přednášky z cyklu „Zákulisí médií“: Beseda s Markem 
Veselovským (29. 3. 2017) a Beseda s Jankem Rubešem (15. 11. 2017) 
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Publikační činnost 

Výstupy započitatelné do RIV 

PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 

článek v odborném časopise: „Stručné dějiny politické karikatury v novinách“, Politics in 
Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association 

 

PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D. 

článek v odborném časopise: „Josef Škvorecký: popularizátor populární kultury“, Politics 
in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association 

 

Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 

článek v odborném časopise: „Dekonstrukce není kritika“, Filozofia 

článek v odborném časopise: „Pragmatical Paradox of Signature, Signata 

kapitola v odborné knize: „Hopes of Derrida’s Reading? On Emergence of Peirce’s Texts in 
the Poststructuralist Context“, How to Make Our Signs Clear: C. S. Peirce and Semiotics 

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

 

Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 

článek v odborném časopise: „O vztahu mezi populární kulturou a politikou: případ 
kinematograf“, Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political 
Science Association 

monografie: O nových médiích, modularitě a simulaci 

 

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

kapitola v odborné knize: „Zur Entwicklung der Kommunikationsforschung in der 
tschechischen Universität und Gesellschaft“, Kommunikationswissenschaft im 
internationalen Vergleich  

kapitola v odborné knize: Medien, Bildung und Soziales Gedächtnis. Innovatives Lehren 
mit Fernsehsendungen bei der Geschichtsvermittlung, Lehren und Lernen mit 
Bildungsmedien 

článek v odborném časopise: „Publicistická reflexe bulvární žurnalistiky v meziválečném 
období“, Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science 
Association 
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doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

kapitola v odborné knize: „Publizistik“, Handbuch der deutschen Literatur Prags und der 
Böhmischen Länder  

kapitola v odborné knize: „Zur Entwicklung der Kommunikationsforschung in der 
tschechischen Universität und Gesellschaft“, Kommunikationswissenschaft im 
internationalen Vergleich  

kapitola v odborné knize: Medien, Bildung und Soziales Gedächtnis. Innovatives Lehren 
mit Fernsehsendungen bei der Geschichtsvermittlung, Lehren und Lernen mit 
Bildungsmedien 

článek v odborném časopise: „Publicistická reflexe bulvární žurnalistiky v meziválečném 
období“, Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science 
Association 

 

Mgr. Jakub Machek, Ph.D. 

článek v odborném časopise: „Když hrají dury a molly, vypínáme aparát“, Politics in 
Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association 

kapitola v odborné knize: „Die Suche nach einer besseren Welt für das tschechische Volk 
– Tschechische Utopien vor dem Ersten Weltkrieg.“, Was wäre wenn? Alternative 
Gegenwarten und Projektionen in die Zukunft um 1914. 

 

Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.            

článek v odborném časopise: „Možnosti využití politických televizních diskusí v rámci 
mediální výchovy (se zaměřením na gymnaziální vzdělávání)“, Civilia: odborná revue pro 
didaktiku společenských věd 

článek v odborném časopise: „Citace a aluze: odkazy na popkulturní produkty v 
současném politickém diskurzu“, Politics in Central Europe - The Journal of the Central 
European Political Science Association 

 

Mgr. Markéta Škodová 

článek v odborném časopise: Dovolená v Protektorátu. Historická reality TV a její diváci, 
Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science 
Association 

 

Akce pro střední školy a veřejnost 

Katedra organizuje jarní a podzimní školy mediálních studií pro střední školy včetně 
praktické části jako rozšíření učiva mediální výchovy. 
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 Katedra v květnu roku 2017 uspořádala celkem 8 Jarních škol mediálních studií pro 
studenty středních škol, hlavními lektory byli dr. Závozda, Mgr. Bradáč a Mgr. 
Klausová.  

 V průměru jednou měsíčně katedra pořádala semináře 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. 

 Prof. Jirák vystoupil se svými přednáškami v roce 2017 např. pro Nadaci pro rozvoj 
občanské společnosti v České Skalici, Evropský dům, Skautský institut či Knihovnu 
města Plzně. Na téma mediální gramotnosti vystoupil prof. Jirák v dubnu 2017 
v Národním konventu a v září v Senátu PČR.  

 Dr. Martin Charvát vystoupil např. pro Skautský institut či Dům umění Ústí nad Labem. 
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1.1.7 Katedra mezinárodního obchodu 

 

Konference pořádané MUP 

Ruské revoluce 1917, 28. 11. 2018 

 

Zahraniční veřejné přednášky 

 „Japanese Management“, dr. Kaoru Natsuda, College of International Management at 
Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), 15. 3. 2017 

 „Sufism: a terrorist-proof religious policy?", dr. Abdelilah Bouasria z partnerské univerzity 
EGE v Rabatu v Maroku, 30. 3. 2017 

 „Morocco and Migration: The Moroccan-EU cooperation“, Prof. Khadija Elmadmad, 
ředitelka Centra pro právo a migraci (UNESCO Centre for Migration and Law) v Rabatu v 
Maroku, profesorka mezinárodního práva na univerzitě v Casablance a diskutující Mgr. 
Jan Schroth, 13. 12. 2017 

 

Veřejné hostovské přednášky 

 „Platební a zajišťovací instrumenty“, zástupci UniCredit Bank, 4. 5. 2017 

 „Konjunkturní analýza produktů České zbrojovky“, Ing. Lubomír Kovařík, generální 
ředitel společnosti Česká zbrojovka, 27. 11. 2017 

 „Business Cycle Analysis of Paper Products“, Ing. Petr Breburda, MBA, projektový 
manažer zbrojařské a strojařské skupiny Czechoslovak Group, 28. 11. 2017 

 

Publikační činnost 

 POTUŽÁKOVÁ, Z., ČUHLOVÁ, R., Highly qualified in the Czech Republic. Journal of 
International Studies, Szczecin: University of Szczecin, 2017, ISSN 2306-3483, 
přijato k publikaci, autorský podíl 50% 

 KUBIŠTA V,. ZÍKOVÁ A. Mezinárodní obchod se službami, MUP Press, 2017.  

 FIALOVÁ, H., FIALA, J., KUBIŠTA V.  Markets for Goods and Services, MUP Press, 
2017.  

 

Výzkumná a grantová činnost 

 Výzkumný projekt STYLE613256 s názvem Strategic Transitions for Youth Labour in 
Europe 2014-2017, který byl financován ze 7. výzkumného rámce EU. Za MUP byl 
řešitelem doc. Ing. Vladislav Flek, Ph.D., a spoluřešitelem RNDr. Martin Hála, CSc. 
(oba z katedry mezinárodního obchodu). Jednalo se o výzkumný projekt, do 
kterého bylo zapojeno 25 výzkumných institucí z 20 zemí EU. Více info zde: 
http://www.style-research.eu/. 
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 Výzkumné projekty dr. Šípkové realizované v posledních letech ve spolupráci s KDI 
School of Public Policy and Management v jihokorejském Soulu (která také tyto 
projekty financuje). V současnosti se jedná o projekt The evolution of business 
ethics in Japan, China and Korea over the last decade - projekt byl schválen k 
financování od nového akademického roku 2017–2018. 

 Z prostředků specifického výzkumu MŠMT byl v roce 2017 realizován výzkumný 
záměr pod vedením prof. Kubišty s názvem Výzkum mezinárodních ekonomických 
vztahů. Do tohoto záměru je zapojena většina interních členů katedry a šíře 
výzkumných témat je poměrně široká. Výsledky výzkumu jsou využívány v hlavních 
teoretických a profilových předmětech.  
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1.1.8 Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 

 

Vystoupení členů katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na konferencích 

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

 Prezentace na ISA 2017 Annual Conference, Baltimore, USA, February 22nd - 25th, 
2017 

 Invited speaker na Ustinov College Cafe Politique: Drones, Intelligence and Private 
Military Companies, Durham, VB, 28. 2. 2017 

 Prezentace na EUSA Fifteenth Biennial Conference May 4-6, 2017, Miami, USA 

 Prezentace na EISA Annual Conference, Barcelona, 13. - 16. 9. 2017 

 Spolu-organizace výroční studentské konference Centra bezpečnostních studií 
MUP a FSS MU Brno, 21. 4. 2016 

 Senior Marie-Curie COFUND Research Fellowship na Durham University, VB, ko-
financované z rámcového programu pro výzkum a inovace EU H2020, říjen 2016-
březen 2017 

 

doc. PhDr., PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 

 Mezinárodní konference Viva Africa 2017, 10. a 11. 11. 2017, Univerzita Hradec 
Králové. MUP jako spolupořadatel, garant  

 21. 7. 2017: Keynote speech na Nelson Mandela Day 2017, African Information 
Centre, Humanitas Africa. Název příspěvku: Havel, Mandela and Human Rights 

 25. 5. 2017: účast na konferenci Africa as a Partner, Černínský palác (organizátor 
MZV)  

 

Mgr. Hana Hlaváčková, Ph.D. 

 Únor 2017 – Bezpečnostné forum, Slovensko, Banská Bystrica, UMB – příspěvek 
Globální role EU. Skutečnost nebo pouhé přání? 

 Listopad 2017 – Arabconference – Gdaňsk – příspěvek na téma Small states and 
their fight against IS 

 

Konference, workshopy a diskusní kluby pořádané MUP  

 

PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 

 1. 3. 2017: Diskusní klub na téma Sport a politika, host Robert Záruba 
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doc. PhDr., PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 

 Migrace a uprchlická krize v perspektivě sociálních antropologů. Odborný seminář 
na US HK, 1. 12. 2017 

 

Mgr. Hana Hlaváčková, Ph.D. 

 21. 3. 2017: Kulatý stůl Bezpečnostní architektura v Evropě – zkušenost z OBSE, 
přednášející dr. Marek Ženíšek 

 

Odborné publikační výstupy za MUP  

PhDr. Helena Bauerová, Ph.D. 

 Mezinárodní konference IPA/IPSA v Dubrovníku s názvem: Looking beyond the 
Crisis: Impact of Mass Migrations on the local, regional national and EU 
Governance, příspěvek na téma The Czech Republic and Reality of Integration 
Policy of Migrants at the Local Level in Context of European Integration 

 

prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 

 BUDIL, Ivo (2017): Spiritualismus a odvrácená strana přírody. Praha: Triton, 
Metropolitan University Prague Press, 408 stran, ISBN 978-80-7553-519-1. 

 BUDIL, Ivo (2017): Dějiny Skandinávie. Praha: Triton, Metropolitan University 
Prague Press, 504 strany, ISBN 978-80-87956-42-7. 

 BUDIL, Ivo (2017): Clémence-Auguste Royerová a vznik sociálního darwinismu. 
Anthropologia Integra 1(8):13-20, ISSN 1804-6657. 

 BUDIL, Ivo (2016): Robert Knox, transcendentální anatomie a imaginace rasové 
války. Historie, Otázky, Problémy 2(8):90-102, ISSN 1804-1132. 

 

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

 ROBERT STOJANOV,  OLDRICH BURES,  AND BARBORA DUŽÍ. Migration and 
development policies: The state of affairs before the 2015 European migration 
crises in the Czech Republic and its current implications. Communist and Post-
Communist Studies 50, no. 3 (2017) : 169–181. Available at: –
https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2017.06.002 

 

 OLDRICH BURES. Contributions of private businesses to the provision of security in 
the EU: Beyond public-private partnerships. Crime, Law, Social Change 67, no. 3 
(2017): 289–312. Available at: http://dx.doi.org/10.1007/s10611-016-9650-6 

 

 OLDRICH BURES AND HELENA CARRAPICO. Private security beyond private military 
and security companies: Exploring diversity within private-public collaborations 

http://dx.doi.org/10.1007/s10611-016-9650-6
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and its consequences for security governance. Crime, Law, Social Change  67, no. 3 
(2017): 229–243. Available at: http://dx.doi.org/10.1007/s10611-016-9651-5 

 Terrorism and Counterterrorism. In Routledge Handbook of Security Studies 
(2nd edition), edited by Myriam Dunn Cavelty and Thierry Balzacq, 139-149, New 
York: Routledge, 2017. Available at: https://www.routledge.com/products 
/9781138803930 

 

Mgr. Hana Hlaváčková, Ph.D. 

 HLAVÁČKOVÁ, H. (2017): Analýza zahraničně-politického diskurzu slovinské 
diplomacie vůči Chorvatsku po roce 2004. CEJOP 3 (1). 

 HLAVÁČKOVÁ, H. (2017): Role Slovinska v integraci zemí Západního Balkánu do EU. 
Analýza diskurzu slovinských zahraničně-politických aktérů. MUPPress. ISBN 978-
80-87956-74-8 

 HLAVÁČKOVÁ, H. (2017): Globální role EU. Skutečnost nebo pouhé přání? 
Bezpečnostné forum 2017. Banská Bystrica. Univerzita Mateja Bela. Dostupné na: 
http://www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2017/bezpecnostne-forum-2017-
zbornik/bezpecnostne-forum-2017-zbornik-vedeckych-prac.html. 

 

doc. PhDr., PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 

 HORÁKOVÁ, H. 2017. Large-scale tourism development in a Czech rural area: the 
contested meaning of modernity. Hall, Derek (ed.) Tourism and Geopolitics. Issues 
and Concepts from Central and Eastern Europe. Wallingford: CABI Publishing 
(January 20, 2017). ISBN-13: 978-1780647616 

 HORÁKOVÁ, H. 2017. Francis B. Nyamnjoh 2016. #RhodesMust Fall: Nibling at 
Resilient Colonialism in South Africa. Review. Modern Africa. Politics, History, 
Society. 5/1: 131-139.  

 HORÁKOVÁ, H. 2017. Revisiting the Culture-Nature Divide Under Global Forces. 
Editorial. Český lid 104/ 2: 163-171. 

 HORÁKOVÁ, H. 2017. Přehodnocení hranic mezi kulturou a přírodou pod vlivem 
globálních sil. Český lid 104/ 2: 173-181. 

 

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. 

 TICHÝ, LUKÁŠ (2017): Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích. Praha: 
Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-62-5 

 TICHÝ, LUKÁŠ (2017): Terrorist Attacks on the Energy Sector as a Strategic 
Instrument of the Islamic State in the Middle East and North 
Africa. Mediterranean Quarterly, Vol. 28, No. 3/2017, 68-92 - poloviční afiliace s 
ÚMV, časopis je jak ve Scopusu tak Web of Science. 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s10611-016-9651-5
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doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. 

 VOŠTA, Milan, KOCOUREK, Aleš. Competitiveness of the European Automobile 
Industry in the Global Context. Politics in Central Europe, 2017, vol. 13, Nr. 1, s. 
69-86, ISSN 1801-3422. (ERIH+) 
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1.1.8.1 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 je zásadní ambicí C4SS významnou měrou 
přispět k etablování trvalejší výzkumné spolupráce meziinstitucionálního charakteru, a to 
jak v domácím, tak i stále důležitějším mezinárodním kontextu. Další důležitou ambicí 
C4SS je proto i pravidelný příliv mozků ze zahraničí skrze každoroční nové pozice 
PostDoku, skrze kterou 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 

 Bezpečnostní politika Donalda Trumpa a její možný dopad na ekonomiku obrany 
České republiky, František Šulc, bezpečnostní analytik a Tomáš Kolomazník, 
analytik Centra pro bezpečnostní analýzy a prevenci, 14. 3. 2017. 

 Přístup Ruské federace a Západu ke krizi na Ukrajině, Andor Šándor, bezpečnostní 
analytik, 11. dubna 2017 

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: Risk Analysis and State Failure, Dr. Huseyn 
Aliyev, April 10, 2017, 

 Book Launch and Public Lecture: The Democratic Quality of European Security and 
Defence Policy: Between Practices of Governance and Practices of Freedom 

 published by Routledge, author dr. Evans Fanoulis, April 19, 2017. 

 No Data? No Problem! A Guide to Researching Contemporary North Korea, Dr. 
Virginie Grzelczyk, Aston University, UK. 20. 4. 2017  

 9. výroční studentská konference, ve spolupráci s FSS MU, 21.4.20017. 

 Globální rozvoj, násilí a terorismus, Radovan Dluhy-Smith, lektor na Univerzitě 
Palackého v Olomouci, dříve konzultant v OSN, 15. 11. 2017 

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: Securitizing Energy: From Geopolitics to 
Energy Democracy, Izabela Surwillo, November 21, 2017. 

 Where the Wind Blew, public lecture dedicated to the screening of the 
documentary “Where the Wind Blew”, Martina Varkočková ve spolupráci s 
Parlamentarians for Nuclear Nonproliferation and Disarmament, 22. 11. 2017.  
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 Rozvojová pomoc v zahraničí, PhDr. Mgr. Jiří Škvor, MBA vedoucí oddělení 
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Charity ČR, druhého největšího aktéra 
v oboru v republice, 23. 11. 2017  

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: Post-Cold War Military Innovation in 
Regional Powers. Alexandr Burilkov, December 5, 2017 

 Prague Launch of the 2017 Edition of the Global Terrorism Index (GTI), Oldřich 
Bureš ve spolupráci s  Institute for Economics and Peace 7. 12. 2017 

 Význam severní Afriky pro energetickou bezpečnost EU, Lukáš Tichý, akce ve 
spolupráci s Centrum Energetické Politiky Ústavu mezinárodních vztahů, 13. 12. 
2017  

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: Quantitative methods in international 
relations, Alexandr Burilkov, December 12, 2017. 

 

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) 

 Podání dvou návrhů projektů TAČR ÉTA, jeden získal financování (2018-2022) 

 

Další významná činnost členů centra 

 Rekrutace nových post-docs dr. Izabella Surwillo a dr. Alexander Burilkov 

 Spolupráce z řadou SŠ v ČR ve vzdělávací oblasti – katedra nabízí především 
přednášky k aktuálním tématům mezinárodních vztahů 
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1.1.8.2 Iberoamerické centrum (IAC) 

 

Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. 

 

Seznam vědeckých konferencí, seminářů, workshopů, kulatých stolů a hostovských 
přednášek 

The U.S. Foreign Policy 

31. března 2017 - MUP Praha 

Mezinárodní konference, organizátoři Ibero-americké centrum MUP + Centrum pro 
studium Blízkého východu MUP (přes 60 účastníků) 

Konference se zabývala předpokládaným směřováním zahraniční politiky USA po nástupu 
administrativy Donalda Trumpa ve vztahu k vybraným regionům světa od Blízkého 
východu přes Čínu až po Latinskou Ameriku. Na akci vystoupili odborníci z ČR, USA, 
Izraele, Kuby a Maroka. 

 

Prezidentské volby v Latinské Americe 2017–2018 

27. 4. 2018 – MUP Praha 

Kulatý stůl IAC věnovaný nadcházejícím prezidentským volbám v devíti zemích regionu 
(Chile, Kolumbie, Mexiko, Brazílie, Venezuela, Ekvádor, Kostarika, Paraguay a Honduras) 
za účasti velvyslance ČR v Chile, Ing. Zdeňka Kubánka. 

 

Building the Mexican nation: myths, symbol and history  

9. 5. 2017 – MUP Praha 

Otevřená přednáška IAC věnovaná politické historii Spojených států mexických za účasti 
profesorky Dr. Angélicy Camacho, z TEC de Monterrey. 

 

Political and Security Issues in Contemporary Mexico 

10. 5. 2017 – MUP Praha 

Kulatý stůl IAC věnovaný aktuálním otázkám politiky a bezpečnosti v Mexiku za účasti 
profesorky Dr. Angélicy Camacho, z TEC de Monterrey. 

 

Nacionalismo en Nueva Espaňa 

16. 5. 2017 – Praha 

Kulatý stůl Iberoamerického centra MUP ve spolupráci se Střediskem Ibero-amerických 
studií FFUK.  Za účasti profesorky Dr. Angélicy Camacho, z TEC de Monterrey. 
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Normalizace vztahů mezi Kubou a USA. Implikace pro migraci. 

21. 11. 2017- MUP Praha 

Otevřená přednáška IAC věnovaná politické historii Spojených států mexických za účasti 
Mgr. Lucie Arguellové, spolupracovnice Iberoamerického centra MUP. 

 

Účast na domácích a zahraničních konferencích  

 Univerzita TEC de Monterrey 

4. 2. - 19. 2. 2017 Querétaro, Mexiko 

Série přednášek Dr. Březinové v rámci programu Erasmus +  

 VI Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos 

5-6. 5. 2017 Olomouc 

Mezinárodní konference na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Přednáška Dr. Březinová na téma „The Age of Migration. Borders and Bordering 
Processes in the Americas“. 

 Brasil 2017 

29. 5. 2017 Praha 

Konference spolupořádáná Univerzitou Karlovou v Praze a Instituto Camoes.  

Přednáška Dr. Březinová „Cordel v Brazílii“ Umění mezi literaturou, obrazem a 
hudbou. 

 ACLA – Culture, Resistance and Revolution   

6. 7. - 9. 7. 2017 Utrecht, Holandsko 

Mezinárodní kongres American Comparative Literature Association 

Přednáška dr. Březinové  na téma “Cultural Cold War: Eastern Europe and Latin 
America between 1948‐1989“ v rámci semináře “Culture, Resistance, and 
Revolution: Latin America and the Eastern Bloc”. 

 „Pensar o passado, compreender o presente, idealizar o futuro“ 

22. 9. 2017 Praha 

Mezinárodní Kolokvium, Univerzita Karlova v Praze, Institut pro studium 
strategických regionů FFUK, Instituto Camoes. 

Přednáška Dr. Březinová „Arte del vivir – el arte del cordel brasileño“ 

 Universidad Complutense de Madrid, Španělsko, Madrid  

23. 11. 2017 - 27. 11. 2017   

Přednáška Dr. Březinová na setkání mezinárodní skupiny výzkumníků TRAMA: 
Transculturalisdad, Mesrtizaje, Mundializacion s titulem„Arte del vivir – el arte del 
cordel brasileño“ 
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Publikační činnost 

BŘEZINOVÁ, K. Umění Latinos v USA, in Brenišinová, M., Křížová, M.: „Dějiny umění 
Latinské Ameriky“, Karolinum, 2017, str. 316-335. ISBN: 978-80-246-3175-2 

 

MANKE, A., BŘEZINOVÁ, K., BLECHA, L. Conceptual Readings into the Cold War: Towards 
Transnational Approaches from the Perspective of Latin American Studies in Eastern and 
Western Europe in Revista Estudos Históricos, Fundacao Getulio Vargas, v. 30, n. 60 (2017) 
Perspectivas Globais e Transnacionais. ISSN: 2178-1494. 

 

BŘEZINOVÁ, K. Od altepetlu po říši Aztéků: Struktury politické moci v centrálním Mexiku 
ve 14.-16. století, in Beránek, O., Cermanová, P., Hrubý, J. (eds.): “Jedno slunce na nebi, 
jeden vládce na zemi,” Academia, 2017, str. 872-891. ISBN: 978-80-200-2738-2 

 

BŘEZINOVÁ, K., KOSTIČOVÁ, Z. M., KŘÍŽOVÁ, M. Mocenské struktury na americkém 
kontinentu v předkolumbovské době, in Beránek, O., Cermanová, P., Hrubý, J. (eds.): 
“Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi,” Academia, 2017, str. 827-845. ISBN 

 

 



 31 

 

1.1.8.3 Centrum pro studium Blízkého východu (CMES) 

 

Ing. Břetislav Tureček 

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 či muslimského světa obecně.  

CMES zajišťuje činnost týkající se akademické výuky, organizování seminářů a diskusních 
stolů, pořádání výročních konferencí s mezinárodní účastí a publikování vlastních 
vědeckých a popularizačních výstupů. I v roce 2017 tak CMES mělo možnost pružně 
reagovat a zaznamenávat překotný vývoj na Blízkém východě. Ing. Tureček se také věnuje 
přednáškové činnosti pro veřejnost, zvláště pro žáky středních škol. 

 

Spolupořádání mezinárodních konferencí 

The U.S. Foreign Policy  

31. března 2017, MUP Praha, organizátoři Ibero-American Centre MUP + Centrum pro 
studium Blízkého východu MUP (přes 60 účastníků) 

Konference se zabývala předpokládaným směřováním zahraniční politiky USA po nástupu 
administrativy Donalda Trumpa ve vztahu k vybraným regionům světa od Blízkého 
východu přes Čínu až po Latinskou Ameriku. Na akci vystoupili odborníci z ČR, USA, 
Izraele, Kuby a Maroka. 

 

Gender Aspects of the Middle Eastern Conflicts 

8. prosince 2017, Akademie věd Praha, organizátoři CMES MUP + Orientální ústav AV ČR 
(přes 60 účastníků) 

Konference analyzovala různorodé zapojení žen do blízkovýchodních ozbrojených a 
politických konfliktů. Vystoupili na ní odborníci z Británie, Francie, Egypta, USA, Turecka, 
Kanady a ČR. 

 

Publikační činnost 

LUCIE JÍRŮ: Vliv šíitského duchovenstva na politiku a společnost (knižní řada Blízký východ 
na křižovatce připravovaná v koedici MUP Press + Nakladatelství Lidové noviny), Praha 
2017 

 

Mediální a další veřejné výstupy 

 Více než 100 příspěvků v tištěných a elektronických médiích v ČR a SR na 
téma Blízký východ a muslimský svět 
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 19 vystoupení na jiných vysokých a středních školách a na přednáškách pro 
veřejnost v celé České republice 
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1.1.9 Katedra právních disciplín a veřejné správy 

 

Činnost katedry ve sledovaném roce navázala na úspěšná vědecká témata a činnost 
konferenční a publikační roku 2016. 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.  

 

Vědeckovýzkumné záměry 

Centrum srovnávacího, veřejného a evropského práva se stalo garantem přípravy a 
uskutečnění tematické vědecké konference „Azylové právo v evropském kontextu“. Tato 
konference se uskutečnila v měsíci říjnu 2017. K témuž tématu byla podle plánu VVZ 
připravena a odevzdána do tisku kolektivní monografie stejného jména (vyšla v březnu 
2018). Z katedry PDVS se autorsky zúčastnilo 12 členů. 

 

Spolupráce se středními školami a úřady  

Katedra zorganizovala rozsáhlou akci právnických seminářů na středních školách České 
republiky. Katedra také připravila a uskutečnila odborné právnické semináře na státních 
orgánech, případně krajských, městských a dalších úřadech. 

 

Zahraniční kontakty 

Pokračující spolupráce s univerzitami v Toruni a v Lodži (Polsko) přinesla úspěšné 
výstupové publikace, vesměs na tematiku evropského pojetí spravedlivého procestu. 
Zvlášť důležitou byla konference v Lodži (prosinec 2017) věnovaná 25. výročí vzniku České 
republiky v návaznosti na ústavněprávní souvislosti zániku Československa.  

Katedra se v zastoupení svého vedoucího, prof. K. Klímy, i nadále účastní činnosti odborné 
subkomise Evropské komise, což grantově zajišťuje Univerzita Aix-Marseille. Zasedání se 
konalo v říjnu 2017 k tematice „Občan ve vztahu k veřejné správě.“ 

Řada učitelů katedry se zúčastnila několika mezinárodních vědeckých konferencí 
v zahraničí (doc. I. Chvátalová – 1x, prof. K. Klíma -5x, dr. J. Odehnalová – 3x). 

Účast vyučujících na Erasmus Teaching Mobility v rámci pedagogicko-vědecké externí 
spolupráce mezi MUP a Univerzitou Matěje Bela v Bánské Bystrici (Fakulta politických vied 
a medzinárodných vzťahov ) – dr. Horváthová.  

 

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 6) a habilitační (celkem 1), a to i s případnou 
účastí v obhajobných komisích. 
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Dr. Z. Horváthová je od roku 2016 členkou hodnotitelů veřejných zakázek a projektů 
Technické agentury České republiky (TAČR). V roce 2017 hodnotila 6 projektů, které 
předkládaly vysoké školy v oblasti sociální politiky.  

Dr. Z. Horváthová se stala členkou redakční rady časopisu „Fórum cudzích jazykov, 
politológie a medzinárodných vzťahov“ vydávaného Vysokou školou Danubius  
v Sládkovičově. 

Dr. Novotný je oponent programu Beta, Éta v Technologické agentuře ČR. 

Vedoucí katedry prof. K. Klíma trvale vede tři 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 účastní vědecké rady časopisu „Verejná správa“ vydávaného Univerzitou 
PJŠ Košice. 

V roce 2017 zpracovala Metropolitní univerzita Praha projekt interního aplikovaného 
výzkumu „Optimalizace legislativní úpravy správního dozoru“,  pro období let 2017–2020. 
V jeho rámci bude zpracována analýza reprezentativního vzorku právních úprav správního 
dozoru a budou formulovány doporučující legislativní zásady tvorby jednotlivých 
hmotněprávních a procesních aspektů úpravy kontrolních činností tohoto typu. Cílem 
projektu je dosáhnout výrazného sjednocení, zpřehlednění a vyšší srozumitelnosti 
právních úprav správního dozoru v českém právním řádu, zvýšení právní jistoty 
kontrolovaných osob i kontrolujících zaměstnanců veřejné správy, jakož i výrazné úspory 
finančních a dalších společenských nákladů spojených s touto oblastí činnosti veřejné 
správy. Při realizaci projektu, jehož součástí budou i související publikační a edukativní 
výstupy, bude Metropolitní univerzita Praha spolupracovat mj. s příslušným odborným 
pracovištěm Ministerstva vnitra. 

 

Interní granty MUP 

Dr. Z. Horváthová je hlavním řešitelem projektu - „Proměny systému hospodářských a 
sociálních politik Evropské unie v důsledku dluhové krize“ Na základě výsledků dílčího 
výzkumného šetření VVZ byla vydána monografie „Systémové změny sociální politiky 
v zemích Evropské unie“, kde autoři jsou dr. Z. Horváthová a doc. J. Abrhám.  

Dr. P. Klíma je hlavním řešitelem projektu – Právo na spravedlivý proces v interpretačních 
souvislostech (společně s dr. J. Odehnalovou). 
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1.1.9.1 Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva 

V roce 2017 se v rámci centra uskutečnily tyto odborné přednášky: 

30. 3. 2017  O zkušenostech z působení v české a evropské diplomacii (Mgr. Jan Kubišta, 
LL.M. – diplomat a právník ve službách MZV ČR) 

16. 11. 2017 Jak postupovat a čeho se vyvarovat při koupi a prodeji nemovitosti (Mgr. Jiří 
Kulhánek, právník a odborník na nemovitostní právo) 

 

 

Publikační činnost 

Jako vědeckopublikační činnost byla připravena a předložena k publikaci řada článků do 
RIVu započitatelných, i publikací dalších (cca 20). Jako hlavní výstupové publikace 
vědeckého charakteru lze označit: 

Jiří Bílý: 

 Pojem azylu a uprchlictví v jeho historickém vývoji. In: Azylové právo v evropském 
kontextu. Praha: MUP Press, 2017. (v tisku) 

Články v databázi Scopus 

 The Basic Methodology Problems in Study of Medieval Political and Legal Thought. 
London 2017, In: Journal on European History of Law, vol. 8/2017, no. 1. STS 
Science Centre Ltd., str. 130-134, ISSN 2042-6402. 

 TThe Economic Background of Social Processes during the Formation of the State 
of the Ancient Greece. Bratislava 2017, In: Ekonomické rozhľady 3/2017, ročník 
46/2017, str. 220-244, ISSN 0323-262X. 

Články v Encyklopedii českých právních dějin - RIV 

 Právo srovnávací (právní komparatistika). Plzeň – Ostrava 2017, In: Schelle, K., 
Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra - 
Prob.  Vyd. A. Čeněk v koedici s Key Publishing, str. 412-414, ISBN 978-80-7380-
648-4 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-270-9 (Key Publishing). 

 Právo stanné v Obnoveném zřízení zemském. Plzeň – Ostrava 2017, In: Schelle, K., 
Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra - 
Prob.  Vyd. A. Čeněk v koedici s Key Publishing, str. 414-418, ISBN 978-80-7380-
648-4 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-270-9 (Key Publishing). 

 Procesy inkviziční. Plzeň – Ostrava 2017, In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) 
Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Procesy (do roku 1949).  Vyd. A. 
Čeněk v koedici s Key Publishing, str. 26-40, ISBN 978-80-7380-656-9 (A. Čeněk), 
ISBN 978-80-7418-271-6 (Key Publishing). 

 Procesy s účastníky stavovského protihabsburského odboje (1546-1547). Plzeň – 
Ostrava 2017, In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních 
dějin, VIII. svazek Procesy (do roku 1949).  Vyd. A. Čeněk v koedici s Key 
Publishing, str.    61-71, ISBN 978-80-7380-656-9 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-
271-6 (Key Publishing). 
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 Procesy a spory Mikuláše Dačického z Heslova. Plzeň – Ostrava 2017, In: Schelle, 
K., Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Procesy (do 
roku 1949).  Vyd. A. Čeněk v koedici s Key Publishing, str. 71-80, ISBN 978-80-
7380-656-9 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-271-6 (Key Publishing). 

 Procesy tiskové a boj Karla Havlíčka Borovského s cenzurou (1849-1852). Plzeň – 
Ostrava 2017, In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních 
dějin, VIII. svazek Procesy (do roku 1949).  Vyd. A. Čeněk v koedici s Key 
Publishing, str.  132-150, ISBN 978-80-7380-656-9 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-
271-6 (Key Publishing). 

 Proces fa J. A. Baťa versus T. Svatoplukův Botostroj. Plzeň – Ostrava 2017, In: 
Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek 
Procesy (do roku 1949).  Vyd. A. Čeněk v koedici s Key Publishing, str. 309-315, 
ISBN 978-80-7380-656-9 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-271-6 (Key Publishing). 

 Regál lesní. Plzeň – Ostrava 2017, In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie 
českých právních dějin, X. svazek.  Vyd. A. Čeněk v koedici s Key Publishing, str.      
289-292, ISBN 978-80-7380-671-2 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-277-8 (Key 
Publishing). 

 Regál mýtní. Plzeň – Ostrava 2017, In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie 
českých právních dějin, X. svazek. Vyd. A. Čeněk v koedici s Key Publishing, str.       
300-305, ISBN 978-80-7380-671-2 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-277-8 (Key 
Publishing). 

 Rejsy – spanilé jízdy. Plzeň – Ostrava 2017, In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) 
Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek.  Vyd. A. Čeněk v koedici s Key 
Publishing, str. 435-441, ISBN 978-80-7380-671-2 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-
277-8 (Key Publishing). 

 Relátor. Plzeň – Ostrava 2017, In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie 
českých právních dějin, X. svazek.  Vyd. A. Čeněk v koedici s Key Publishing, str. 
446-447, ISBN 978-80-7380-671-2 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-277-8 (Key 
Publishing). 

 Řád práva zemského. Plzeň – Ostrava 2017, In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) 
Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek.  Vyd. A. Čeněk v koedici s Key 
Publishing, str. 705-706, ISBN 978-80-7380-671-2 (A. Čeněk), ISBN 978-80-7418-
277-8 (Key Publishing). 

Markéta Brunová: 

 Extradice a další souvislosti s trestním řízením. In: Azylové právo v evropském 
kontextu. Praha: MUP Press, 2017. (v tisku) 

Zuzana Horváthová: 

 (spoluautor Josef Abrhám): Systémové změny sociální politiky v zemích Evropské 
unie. Praha: MUP Press, 2017 (v tisku)  

 Sustainable Development of Regional Heat Supply Systems in the Context of the 
Eurasian Economic Union Energy Markets Association. Horváthová a kol. In: Journal 
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of Security and Sustainability Issues (časopis v databázi Scopus). Litva. roč. 6, číslo 4. 
ISSN 2029-7017.  

 Managing Foreign Direct Investments: The Role of Crowding Out Effect. Horváthová 
a kol. In: Polish Journal of Management Studies (časopis v databázi Scopus). Polsko. 
ISSN 2081-7452. 

 Factors Influencing Online Civic Participation in Mid-Sized Czech Towns. Horváthová 
a kol. In: Transformations in Business & Economics (časopis v databázi WoS). Litva. 
ISSN 1648-4460.  

 The economic background of social processes during the formation of the state of 
antiquity Greece. Horváthová a kol. In: Ekonomické rozhľady (recenzovaný časopis). 
Bratislava: Ekonomická univerzita. ISSN 0323-262X.  

 Education Strategy as One of the Macroeconomic Indicators of the Strategy Level of 
the Development of a State. Horváthová a kol. In: Journal of Management 
(recenzovaný časopis). Litva. ISSN 1648-7974.  

 Scientific research methods: methodology and approaches. Horváthová a kol. In: 
Law and Politics (recenzovaný časopis). Novi Sad. ISSN 1820-7529.  

 Některé aspekty migračních toků v Evropě. In: Azylové právo v evropském kontextu. 
Praha: MUP Press, 2017. (v tisku) 

Iva Chvátalová: 

 Social Security of European Union Officials. In Forum of Foreign Languages, 
Politology and International relations. Danubius: 2017. 

Karel Klíma: 

 (kolektiv autorů): Azylové právo v evropském kontextu – vybraná teoretická 
východiska. Ústavní úprava azylu v České republice v evropském kontextu. In 
Azylové právo v evropském kontextu. Praha: MUP Press, 2017. (v tisku) 

 Krizová ústava České republiky a meze možné blokace ústavně zaručených práv a 
svobod lidí. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s. ve spolupráci s Právnickou 
fakultou UP Olomouc, 2017. 

 Prosincová ústava v komparativním kontextu vývoje ústavnosti v Evropě. In 
Právník - teoretický časopis pro otázky státu a práva, roč. 156, č. 12, str. 1060-
1071. 

 Územní samospráva v dilematu vertikální dělby moci. In Formy uskutočňovania 
obecnej samosprávy - zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
Košice: UPJŠ, 2017. 

Pavel Klíma: 

 Řízená relokace migrantů v rámci Evropské unie aneb soudní reflexe žalob 
Slovenska a Maďarska na systém tzv. uprchlických kvót. In Azylové právo 
v evropském kontextu. Praha: MUP Press, 2017. (v tisku) 

 



 38 

Jan Malast:  

 Vybrané aspekty azylového řízení v České republice. In Azylové právo v evropském 
kontextu. Praha: MUP Press, 2017. (v tisku) 

 (kolektiv autorů): Průvodce světem práva, Eduko, Praha 2017. 

Vladimír Novotný: 

 Příslušnost orgánů obce o majetkových jednáních in „Majetek územně 
samosprávných celků“. Praha: MUP Press, 2017. 

 Přestupky podle zákona č.251/2016 Sb., o některých přestupcích, Disciplinární 
odpovědnost studentů vysokých škol in „Správní právo trestní“. Praha: Leges, 
2017. 

 (kolektiv autorů): Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky (Česká republika, 
Maďarsko, Polská republika, Slovenská republika) 

Jana Odehnalová: 

 Právo na azyl jako subjektivní právo. In. Právní rozhledy 5/2017, 162-169 s., ISSN 
1210-6410. 

 Právo na spravedlivý proces ve správním řízení. Příspěvek ve sborníku 
z mezinárodní konference (ZČU Plzeň) „Evropské hodnoty a ústavní garance 
právního státu a demokracie“ (v tisku) 

 Řízení o udělení azylu z hlediska práva na spravedlivý proces. In Azylové právo 
v evropském kontextu. Praha: MUP Press, 2017. (v tisku) 

 Obchodní prostory z hlediska práva na soukromí v judikatuře ESLP a ÚS ČR. 
Příspěvek ve sborníku mezinárodní vědecké konference Právo v podnikání 
vybraných členských států Evropské unie (VŠE Praha), + dále byl příspěvek 
v recenzním řízení doporučen k publikaci rovněž In.  European Offroads of Science 

 Základy práva, základní pojmy. In. Kol. autorů, Průvodce světem práva, EDUKO 
Praha 2017, ISBN  978-80-88057-33-8. 

 Ústavní právo. In. Kol. autorů, Průvodce světem práva, EDUKO Praha 2017, ISBN  
978-80-88057-33-8. 

 (kolektiv autorů): Ochrana lidských práv v ústavním a evropském kontextu. MUP 
Press Praha 2016, ISBN 978-80-87956-45-8. (vyšlo na poč. 2017, jde o výsledek 
úspěšného interního grantového projektu IGS 2015-2016) 

Tomáš Pezl:  

 Poznámky k aktuálnímu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci 
přerozdělování uprchlíků. In Azylové právo v evropském kontextu. Praha: MUP 
Press, 2017. (v tisku) 

Magdalena Svobodová: 

 K otázkám revize Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků. In Azylové 
právo v evropském kontextu. Praha: MUP Press, 2017. (v tisku) 
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Pavel Vetešník:  

 Vyloučení některých ustanovení správního řádu v řízení ve věci mezinárodní 
ochrany ve světle soudní judikatury. In Azylové právo v evropském kontextu. 
Praha: MUP Press, 2017. (v tisku) 

Zuzana Vostrá: 

 Vybraná judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve věcech azylového práva. 
In Azylové právo v evropském kontextu. Praha: MUP Press, 2017. (v tisku) 
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1.1.10 Katedra politologie a humanitních studií 

 

Studijní a pracovní cesty 

Členové katedry politologie a humanitních studií absolvovali v průběhu roku 2017 jeden 
dlouhodobý studijní pobyt: 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 +. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. uskutečnil výzkumný pobyt na Hannah Arendt Institut 
für Totalitarismusforschung, Technische universität Dresden. 

 

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., 
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., jako řádní členové společnosti; 

International Political Science Association: PhDr. Petr Just, Ph.D., doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D., členové 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. 

 

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; 
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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; 

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. – členem 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; 

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. –  členem vědecké rady Communication and Media Research 
Centre, University of Bucharest, Rumunsko; 

Mgr. 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. 

PhDr. Petr Just, Ph.D. –  členem Czechoslovak Society of Arts and Sciences 

Členové Katedry politologie a humanitních studií MUP doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. a PhDr. Petr Just, 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. a PhDr. Petr Just, Ph.D., členy International Advisory 
Board časopisu;  
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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., člen redakční rady časopisu;   

Družboslovne razprave (Slovinsko): doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., členem redakčního 
kruhu časopisu; 

Polish Political Science Review/Polski Przegląd Politologyczny (Polsko): doc. PhDr. 
Ladislav Cabada, Ph.D., členem redakční rady časopisu; 

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): Mgr. Jakub Charvát, 
Ph.D., šéfredaktorem časopisu; doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., člen 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; 

European Mirror (Maďarsko) - doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., člen redakční rady 

Právnické listy – Mgr. Jakub Charvát, Ph.D., člen redakční rady 

 

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: 
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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 (Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.); 

Interní grantovou soutěž UJEP v Ústí nad Labem (Mgr. 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.);  

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, obor politologie – posudek habilitační 
práce a disertačních prací (doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.) 

Fakulta sociálních věd UK – posudek habilitační práce (doc. PhDr. Ladislav Cabada, 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.); 

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, např. Pithart, Petr – Venclík, Jan (eds.). Proměny 
střední Evropy: sborník studentských textů. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 
2017 (PhDr. Petr Just, Ph.D.) 

 

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  Banské Bystrici a 
Craiově. 

Katedra také spolupracuje v rámci konzutací a poradenství se studenty středních škol 
zapojených do středoškolské odborné činnosti (dr. Outlý, dr. Květina). Kromě toho 
katedra pořádá přednášky pro střední školy v rámci rozšíření výuky dějepisu a ZSV, 
především k témtům moderní historie.  

 



 44 

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 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 vědeckých konferencích a seminářích 

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 

 24. – 25. 3. 2017: 7. mezinárodní vědecká konference After Communism. East and 
West Under Scrutiny; pořadatel: Center of Post – Communist Political Studies, 
University of Craiova, Rumunsko; přednesen příspěvek: Klement Gottwald: Study 
on the metamorphosis of a political leader (1945-1948) 

 5. – 6. 11. 2017: 6th International Conference on European Studies “Local, 
Regional and Global Governance; pořadatel: Epoka University, Tirana, Albánie; 
přednesen příspěvek „Attempt for a New, “People’s” Democracy: The Communist 
Way to Power in Czechoslovakia and Hungary in 1944-1945.“ 

 

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

• 1. března 2017 dvě veřejné přednášky na Univerzitě v Pécsi/Maďarsko; témata 
"Český stranický systém a výzvy populismu", resp. "Menšinová a migrační politika 
v Česku" 

• konference “Measuring governance”, Budapest, 3. květen 2017, National 
University of Public Service v Budapešti/Maďarsko– vedoucí panelu a diskutant 

• 3rd Prague Populism conference “Current Populism in Europe and the Role of 
Media”, organized by Charles University, Faculty of Social Sciences, Goethe Institut 
Prag and Heinrich Böll Stiftung, Praha/Česko, 22. – 23. květen 2017, příspěvek 
“Anti-modernity as significant characteristic in the rhetoric of populist politicians 
and media: the cases of Poland and Hungary” 

• 20. Červenec 2017 - letní škola "V4/EU" v Budapešti, přednáška na téma "East-
Central European Cooperation Formats and Multi-speed Europe" 
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• European Youth Conference “Regain or Retreat? European Youth in an Age of 
Uncertainty”, 23. – 27. červenec 2017, Gdaňsk/Polsko, diskutant v panelu Identity 
in the Inclusive Utopia 

• 22. výroční konference CEPSA, 14.-15.9.2017, Vratislav/Polsko, dva příspěvky ve 
dvou panelech, "Central, East-Central or other “Eastern” Europe?: Visegrád Group 
and alternative projects of Central European regional cooperation", resp. 
"Visegrád Group as the „Unholy Alliance“? Populism as revitalisation strategy for 
the regional cooperation" 

 

Jakub Charvát, Ph.D. 

 22nd Annual Conference of Central European Political Science Association, CEPSA, 
Wroclaw, Polsko, 14. až 15. září 2017 

 7th International Conference After Communism. East and West Under Scrutiny, 
Center of Post-Communist Political Studies, Craiova, Rumunsko, 24. až 25. března 
2017 

 Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství, 24. ročník, téma: 
Proměny občanské společnosti v zemích Visegádu po roce 1989 – politika, 
ekonomika, migrace, KSV PedF, UP v Olomouci, Olomouc, 20. až 23. srpna 2017 

 5. – 6. 11. 2017: 6th International Conference on European Studies “Local, 
Regional and Global Governance; pořadatel: Epoka University, Tirana, Albánie; 
přednesen příspěvek „Setting the Rules of Democracy in Central Europe: Two 
waves of the Politics of Electoral Reform in the Post- Communist Period.“ 

 

PhDr. Petr Just, Ph.D. 

 24. - 25. 3.  2017, Craiova, Rumunsko: After Communism: East and West under 
Scrutiny (Center of Post-Communist Political Studies, University of Craiova, 
Romania) - vystoupení s příspěvkem 

 Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství, 24. ročník, téma: 
Proměny občanské společnosti v zemích Visegádu po roce 1989 – politika, 
ekonomika, migrace, KSV PedF, UP v Olomouci, Olomouc, 20. až 23. srpna 2017 

 16. - 23. 7. 2017, Budapest: Visegrad Four and the European Union, letní škola 
Fakulty mezinárodních a evropských vztahů, Národní univerzita veřejné správy; 
přednáška „Twilight of Traditional Parties and Cleavages in Central Europe?“ 

 14. - 15. 9. 2017, Wroclaw, Polsko: Integration vs. Disintegration? CEE Countries 
Towards European Union and Its Challenges (pořadatel: Central European Political 
Science Association) - vystoupení s příspěvkem 

 5. - 6. 11. 2017: 6th International Conference on European Studies “Local, Regional 
and Global Governance; pořadatel: Epoka University, Tirana, Albánie; přednesen 
příspěvek „Direct Elections of Governors: Threat to Regional Political Stability?“ 
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PhDr. Jan Květina 

 20. 6. 2017, FF UK, Praha: konference „Jak číst politické myslitele?“, příspěvek 
Dilema interpretace politických dialogů polské aristokracie raného novověku: 
republikanismus jako teorie a praxe 

 

Grantová činnost 

Externí granty  

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

 Mgr. Jakub Charvát Ph.D. získal v roce 2017 individuální grant GA ČR na téma 
Zastoupení evropských občanů? Geografie evropských voleb, degresivní 
proporcionalita (doba řešení 2018-2020) 

 

Interní granty řešené v roce 2017  

 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.  

 Politické vědy, média, kultura, jazyk, grant Institucionální podpory rozvoje výzkumné 
organizace 2017 – 2020, hlavní koordinátor: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., 
spoluřešitel: Jakub Charvát, Ph.D. 

 Političtí podnikatelé, business-firm parties a problematika jejich etablování v 
politickém systému: ČR ve středoevropském srovnání, Interní grantový systém MUP, 
2017-2018, řešitel: Jakub Charvát, Ph.D. 

 

Výběr z publikační činnosti za rok 2017 

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 

 Aborted Democracy: The Creation of third Czechoslovak Republic (1945) as an 
example of national and social revolution from above. Annals of the University of 
Craiova. History. Roč. 22, č. 1(31), s. 61 - 71 

 

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

 CABADA, Ladislav. 2017. Členství a vnitřní organizace ve středoevropských politických 
stranách. Politické vedy/Political Sciences roč. 20, č. 3: s. 8 - 27  
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 CABADA, Ladislav. 2017. Democracy in East-Central Europe: Consolidated, Semi-
consolidated, Hybrid, Illiberal or Other? Politics in Central Europe Vol. 13, No. 2/3: s. 
75-87 

 CABADA, Ladislav. 2017.  Vývoj a perspektivy středoevropské spolupráce: Visegrádská 
skupina a její alternativy. In O politické filosofii, demokracii a střední Evropě. Ústí nad 
Labem: Filosofická fakulta UJEP a LIBRI. s. 85 - 100 

 CABADA, Ladislav. 2017. Western Balkans in the EU: When and Under which 
Conditions?. The EU Effect: Perspectives on the EU from the Central and Southeastern 
Europe. Sakarya: Sakarya University. S. 1 - 35 

  CABADA, Ladislav. 2017. Nestabilita českých vlád po roce 2000 – příčiny a důsledky. 
Pravicová řešení politických výzev pro rok 2018. Praha: Wilfried Martens Centre for 
European Studies, Konrad-Adenauer-Stiftung a TOPAZ, s. 89 - 96 

 CABADA, Ladislav a WAISOVÁ-CABADOVÁ Šárka. 2017. Od Dunajské federace k 
Visegrádské skupině... a zpět? Tradiční a nové formáty středoevropské spolupráce. 
Praha: Libri, 244 s. 

 

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. 

 CHARVÁT, Jakub a BRUNNEROVÁ, Olga. 2017. Metody výzkumu politické 
komunikace v nových médiích: přehledová studie. Politické vedy/Political Sciences. 
roč. 20, č. 3.  

 CHARVÁT, Jakub. 2017. Single Nationwide Electoral District, Proportionality, and 
Territorial Representation: a Case Study of the Slovak Parliamentary Elections. 
Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politiques. No. 55, s. 57-67 

 CHARVÁT, Jakub. 2017. Volební kampaně a jejich hlavní témata. Pravicová řešení 
politických výzev pro rok 2018. Praha: Wilfried Martens Centre for European 
Studies, Konrad-Adenauer-Stiftung a TOPAZ, s. 97 – 105 

 CHARVÁT, Jakub. 2017. Content emptiness, low media coverage, exhausted 
parties, and indifferent voters: an invisible 2014 European Parliamentary election 
campaign in the Czech Republic. Political Communication and European 
Parliamentary Elections in Times of Crisis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 
115–132 

 

PhDr. Petr Just, Ph.D. 

 JUST, Petr. 2017. Czech Bicameralism 1996-2016: Conflict or Cooperation?. Revisţa 
de Ştiinte Politice. Revue des Sciences politiques. No. 56, s. 44 – 53 

 JUST, Petr. 2017. Eurosceptic Parties in the Czech Republic’s 2014 European 
Parliamentary Elections Euroscepticism. Political Communication and European 
Parliamentary Elections in Times of Crisis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 269 
- 281 
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1.1.11 Katedra průmyslového vlastnictví 

Studijní a pracovní cesty 

V roce 2017 se tři studenti doktorského studijního oboru „Mezinárodní a regionální 
vztahy v průmyslovém vlastnictví“ účastnili doktorského mezinárodního semináře, 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 v angličtině prezentují své příspěvky a obhajují své názory v mezinárodní 
diskuzi. Účast doktorandů na těchto seminářích, včetně doprovázejícího školitele, plně 
hradí Světová organizace duševního vlastnictví. Prof. Ladislav Jakl přednesl na tomto 
semináři přednášku „University Transfer of Intellectual Property Knowledge“. 

I v roce 2017 katedra průmyslového vlastnictví pokračovala v 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 2017 byl přijat na tyto 
stáže jeden student MUP a další úspěšně tuto jednoroční pracovní stáž v Úřadu Evropské 
unie pro duševní vl astnictví v Alicante dokončil. 

V průběhu roku 2017 katedra průmyslového vlastnictví zajistila účast na mezinárodním 
semináři pořádaném Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě, kde 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. 2017 mezinárodní konference v Mnichově 
k jednotnému patentu EU a jednotného evropského patentového soudnictví.  

 

Zastoupení MUP v odborných institucích 

Metropolitní univerzita Praha byla 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 2017 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.  
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Spolupráce s mezinárodními organizacemi a školami 

 

V průběhu roku 2017 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; 

Právnická fakulta Univerzity PJŠ Košice. 

 

Katedra průmyslového vlastnictví působila v roce 2017 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. 

Katedra rozšiřuje podvědomí žáků středních škol o oblasti duševního vlastnictví 
prostřednictvím přednášek a interaktivních programů (autorské právo, internetové právo, 
apod.). 

 

Příspěvky na mezinárodních konferencích a seminářích 

 Mezinárodní doktorský seminář 29. – 30. 6. 2017, Ženeva, Švýcarsko, příspěvek 
„Legal Protection of Intellectual Property - Právní ochrana duševního 
vlastnictví“(prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.) a příspěvky tří účastnících se MUP 
doktorandů; 

 Mezinárodní seminář WIPO Praha „Commercialization of Univerzity Inventions“, 
2017, ÚPV Praha, příspěvky: prof. Ladislav Jakl, doc. Karel Čada, Ing. Marta 
Hošková; 

 „Aktuální otázky patentového a známkového práva“, MUP Praha 2017, příspěvky: 
prof. Michal Klíma, Ing. Josef Kratochvíl, Mgr. Eva Schneiderová, patentový 
zástupce Jiří Effmert; 

 Mezinárodní konference MU Brno, 2017 Brno, příspěvek doktorandka Martina 
Kotyková „Cyberspace“. 
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Publikační činnost: 

 JAKL, L. Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními. Praha: 
Metropolitan University Prague Press, 2017, 166 stran. 

 JAKL, L. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana, Praha: Metropolitan University 
Prague Press, 2017, 302 stran. 

 SCHNEIDEROVÁ, E., HOŠKOVÁ, M. Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu 
ochranných známek v ČR a ochranných známek EU. Praha: Metropolitan University 
Prague Press, 2017, 85 stran. 

 JAKL, L. a kol. Aktuální otázky patentového a známkového práva. Praha: 
Metropolitan University Prague Press, 2017, 151 stran. 
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1.1.11.1 Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV) 

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví je vysokoškolským ústavem ve smyslu zákona 
o vysokých školách a 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 2017 zajišťoval Ústav ve spolupráci s Katedrou průmyslového vlastnictví tuto 
vědeckovýzkumnou činnost: 

 Realizované výstupy ve formě grantů 

 Realizované konference 

 Vydané knižní publikace 2015-2016 

 Regionální centrum patentových informací MUP a zajišťování studia a 
vědeckovýzkumných prací 

 Centrum doktorského studia Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém 
vlastnictví 

 Zajišťování právní ochrany ochranných známek a talárů MUP 

 

 

Realizované výstupy ve formě grantů 

Interní granty dokončené v roce 2017:  

 Jakl, Kratochvíl: Právní a ekonomické aspekty patentu s jednotným účinkem 

 Svejkovský, Vojčík, Zdvihalová: Rozlišovací způsobilost jiných než slovních OZ 

 Interní granty přijaté a rozpracované: 

 Černáková, Chadimová, Hajn: Mimoprávní poznatky o lidském soutěžním chování 
a jejich uplatnění v právu proti nekalé soutěži 

 Hošková, Scheiderová: Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných 
známek v ČR a OZ EU 
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 Kotyková, Srstka: Ochrana duševního vlastnictví v oblasti informačních technologií, 
dokončení  

 

Interní granty  

 Pavlíčková, Boháček: Systém právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN, 1. 7. 
2017-31. 8. 2018 

 Machů, Adlerová, Pecková: Ochrana technických řešení a práv na označení 
v mimoevropských zemích, 1. 3. 2017- 31. 8. 2018 

 Hošková, Schneiderová: Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu 
ochranných známek v ČR a ochranných známek Společenství, 31. 8. 2018 

 Černáková, Chadimová, Hajn: Mimoprávní poznatky o lidském soutěžním chování 
a jejich uplatnění v právu proti nekalé soutěži, 31. 8. 2018 

 

 

Externí granty 

 GAČR, MacGregor, Vojčík, Beneš, Císařová: Komparace interakce práva proti 
nekalé soutěži a práva DV a jejich důsledcích ve středoevropském kontextu, 
počátek řešení 2017 

 

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví uspořádal v roce 2017 několik odborných 
seminářů a jednu vědeckou konferenci: 

 23. 2.: seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců (patenty) Ing. 
Hošková 

 6. 3.: seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců (známky) J. Effmert, 
dipl.tech. 

 4. 5.:  Current problems of american patent law (prof. Daryl Lim) 

 Protection of trade secrets and privacy and freedom of speech in american law 
(prof. Michael Senk) 

 19. 10.: seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců (patenty) Ing. 
Hošková, dr. Machů 

 24. 10.:  seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců (známky) J. 
Effmert, dipl. tech. 

 

 

KONFERENCE 

 13. 10.:  Aktuální otázky patentového a známkového práva (80 účastníků) 
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Regionální centrum patentových informací MUP a zajišťování studia a 
vědeckovýzkumných prací 

 Vedoucí Regionálního centra patentových informací PATLIB Ing. Marta Hošková 

 Příruční knihovna Mgr. Daniela Zelenohorská 

 Informační zajišťování studia a vědeckovýzkumných prací, Mgr. Daniela 
Zelenohorská, Marta Hošková 
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Příloha č. 1 – Textová část Výroční zprávy o činnosti MUP 
za rok 2017 

 

1 Základní údaje o vysoké škole 

 

úplný název      Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.  

běžně užívaná 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 2017 zpracovanou 
na základě § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, projednala 
Správní rada MUP dne 11. 6. 2018. 

Výroční zprávu o hospodaření Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za r. 2017 schválila 
Správní rada dne 11. 6. 2018 a tato zpráva byla zaslána na Ministerstvo školství dne 27. 6. 
2018. 

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

Zpracoval: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost 

Grafická a stylistická redakce: Mgr. Stanislava Zahálková 

 

© Metropolitní univerzita Praha, 2018 

 

V Praze dne 13. června 2018  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 1 

 

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

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

Úseková ředitelka pro organizaci studia (od 15. 5. 2017):                                     Dita Svěntá 

 

Akademické vedení univerzity: 

 

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

Prorektor pro tvůrčí činnost: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

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

Prorektor pro vědu a výzkum (do 30. 10. 2017): prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 

Prorektor pro studijní záležitosti (od 8. 9. 2017):                                 PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 

Prorektor pro studijní záležitosti, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy (do 8. 9. 2017):  

                                                                                                                          PhDr. Petr Vyhnánek  

Prorektorka pro kvalitu a rozvoj (1. 9. 2017 – 8. 2. 2018):  
doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D.  

 

  

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:  prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 

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

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

Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví:   prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 
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Vědecká rada: 

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.  

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.  

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.  

prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (od 24. 1. 2018) 

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.  

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

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  

doc. PhDr. Peter Čajka, Ph.D. (do 16. 1. 2018) 

prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (do 25. 1. 2017) 

Mgr. Petr Grulich, Ph.D.  

prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.  

prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. (do 17. 1. 2018) 

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

doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. 

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.  

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (od 13. 9. 2017) 

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  

prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.  

prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. (do 10. 1. 2018) 

PhDr. Martin Lachout, Ph.D.  

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.  

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA  

prof. JUDr. Jiří Srstka 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  

doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 

doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D. (od 24. 1. 2018) 

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (od 24. 1. 2018) 

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. 
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PhDr. Petr Vyhnánek (do 8. 9. 2017) 

 

Rada pro vnitřní hodnocení (od 26. 9. 2017): 

předseda: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 

místopředseda: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

členové: 

JUDr. Marek Beneš  

prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.  

prof. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.  

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.  

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  

PhDr. Petr Just, Ph.D.  

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.  

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.  

Ing. Martina Kotyková  

 

Akademické grémium:  

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

PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor 

Dita Svěntá, úseková ředitelka pro organizaci studia 

Vojtěch Černý, student 

David Vodák, student      

 

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 

 delegát do výběrové komise pro visegrádská stipendia 
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PhDr. Martin Lachout, Ph.D.: 

 člen Sněmu RVŠ 

 člen pracovní komise pro vzdělávací činnost 

 člen pracovní komise pro vědeckou činnost 

 

e) Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., (MUP) je jednou z nejstarších, největších a skladbou 
činností nejpestřejších soukromých vysokých škol v České republice, jejímž hlavním 
posláním je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vědecké činnosti v rámci sociálních, 
humanitních a částečně rovněž informačních, resp. bezpečnostních oborů. Vedle čtyř 
dominantních studijních oblastí – ekonomických věd, mediálních a komunikačních věd, 
politických věd a právních disciplín – se MUP dlouhodobě zaměřuje rovněž na rozvoj 
některých významných, v českém prostředí nicméně spíše opomíjených oblastí, např. 
ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví, asijských studií či kybernetické 
bezpečnosti.  Ve vyhledávání podobných nik pro nové studijní programy či oblasti chce 
pokračovat i v budoucnu, přirozeně vždy v souladu s vysokou náročností na garanta 
programu, garantující pracoviště i studenty. K naplnění daného cíle slouží mj. i struktura 
univerzity, jež sídlí v české metropoli Praze, nicméně současně se angažuje také ve 
vybraných českých regionech. Prostřednictvím univerzitních středisek v Liberci, Hradci 
Králové a Plzni je tak MUP se svými aktivitami a současně jako partner zastoupena ve 
většině českých regionů soudržnosti. 

Již více než 15 let MUP systematicky buduje svou organizační a obsahovou strukturu tak, 
aby obstála ve vysoce soutěživém prostředí a nebyla pouhým komplementem veřejných 
či státních vysokých škol, ale autentickou a vysoce kvalitní vzdělávací institucí, jež oslovuje 
uchazeče o studium stejně jako akademické pracovníky nejen z České republiky, ale ze 
všech částí světa. Právě dlouhodobě budovaný internacionální charakter je jednou 
z nejvýznamnějších charakteristik MUP. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání i 
výzkumu je založena na dlouhodobém důrazu MUP na mezinárodní orientaci jejích 
akademických pracovníků a obecnou internacionalizaci většiny procesů. Ve většině aktivit 
počínaje vnitřními předpisy, nabídkou přednášek, organizací konferencí až po publikační 
činnost je MUP dlouhodobě plně bilingvní institucí užívající vedle českého jazyka 
angličtinu, jež je lingua franca soudobého světa. 

Druhou významnou charakteristikou MUP je její univerzitní statut, založený na podpoře a 
rozvoji kvalitní tvůrčí činnosti a pěstování doktorských studijních oborů. Co se týče 
výzkumu, zaměřuje se škola dlouhodobě na získávání prestižních externích grantů, 
současně jako registrovaná výzkumná organizace využívá pro dlouhodobý rozvoj 
výzkumných týmů podporu ze státního rozpočtu. Významnou část vědeckých aktivit škola 
podporuje z vlastních prostředků. Nehledě na statut soukromé vysoké školy, který je 
v oblasti vzdělávání včetně infrastrukturního zajištění výuky plně založen na financování 
ze školného, MUP dlouhodobě nabízí stipendijní program pro doktorandy. To škole 
umožňuje nabídnout postgraduální studium jejím nejkvalitnějším absolventům a 
současně přitáhnout postgraduanty také z jiných vzdělávacích institucí. 
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MUP vedle vzdělávací a výzkumné činnosti na vysoké úrovni rozvíjí rovněž třetí, 
mimořádnou a společensky významnou aktivitu, jež ji činí originální institucí. Jedná se o 
sociální program Škola bez bariér, tedy z vlastních rozpočtových prostředků financovaný 
program podpory studia osob s pohybovým postižením. Díky programu mohou na MUP 
studovat desítky osob s pohybovým postižením, které tak získávají možnost dosáhnout na 
vysokoškolské vzdělání v plně bezbariérovém prostředí a významně tak zlepšit své 
postavení na trhu práce. Škola bez bariér je však i příspěvkem MUP jako obecně 
prospěšné společnosti (neziskové organizace) k rozšíření služeb pro společnost v oblasti, 
kde veřejný sektor nenabízí dostatečné možnosti seberealizace dané cílové skupině. MUP 
podporuje znevýhodněné občany, osoby s pohybovým postižením, nejen možností plně 
se začlenit do vysokoškolského života v oblasti vzdělávání, ale rovněž v oblasti nabízených 
společenských, kulturních i sportovních aktivit. Program Škola bez bariér je v neposlední 
řadě příkladem všeobecného zaměření MUP na odstraňování překážek, rovnost 
příležitostí a rozvoj lidského potenciálu. 

Metropolitní univerzita Praha realizuje tento výše zmíněný sociální projekt pro osoby 
s pohybovým postižením, převážně vozíčkáře. Celý tento projekt MUP financuje ze svých 
vlastních prostředků již od roku 2003. Celkově v něm studovalo a studuje 335 studentů 
v bakalářském a magisterském studiu v 10 oborech, jak v prezenční, tak i v kombinované 
formě studia v plně bezbariérových budovách bezbariérově upravených na univerzitní 
náklady. Podstatné je, že studenti s handicapem nemusí platit školné; MUP jim uděluje 
stipendium na celou dobu studia, konkrétně 30 – 35 handicapovaným osobám každý rok a 
kromě toho mají studenti se znevýhodněním na MUP technickou podporu (speciální 
software, k zapůjčení notebooky, literaturu) a program koordinuje studijní poradkyně 
MUP.  Studenti Školy bez bariér se také účastní studijních pobytů i pracovních stáží na 
zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+. Na MUP jsou plně začleněni  do 
vysokoškolského života, podílejí se na kulturních, společenských a sportovních aktivitách 
univerzity.  
MUP také pomáhá svým studentům a absolventům se zdravotním postižením 
s uplatněním na trhu práce.  MUP se sama stala zaměstnavatelem OSZ a od roku 2003 
jsme získali několikrát ocenění za společensky odpovědné chování firmy v oblasti 
zaměstnávání osob s handicapem, několikrát jsme obdrželi cenu Zaměstnavatel roku osob 
se zdravotním postižením.  V roce 2017 MUP byla udělena cena v kategorii „projekty“ 
v celostátní soutěži pořádané Moravskoslezským krajem „Rekordy handicapovaných 
hrdinů“. 

Šestnáct let od svého vzniku je  MUP komplexní a stabilní univerzitou s výrazným 
mezinárodním rozměrem a dlouhodobě budovanou spoluprací s významnými externími 
subjekty. Vedle vzdělávacích a výzkumných institucí je nutné zmínit rovněž partnery, 
s nimiž MUP rozvíjí systém praxí během studia i po jeho skončení, zejména s evropskými i 
národními státními a veřejnými institucemi, výzkumnými agenturami a veřejnými 
výzkumnými organizacemi, nevládními organizacemi, sítí středních škol, soukromými 
firmami a nejen na bázi programu Škola bez bariér rovněž nadacemi. 
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Vize MUP 

Vizí MUP je dynamická a plně internacionalizovaná soukromá univerzita s pestrou a 
zavedenou strukturou atraktivních studijních programů na všech úrovních 
vysokoškolského vzdělávání, integrovaná do národního i nadnárodního rámce kvalitní 
vzdělávací a vědecké spolupráce, napomáhající rozvoji měst a regionů, v nichž působí, a 
společensky odpovědná při překonávání všech forem překážek. 

 

Mise MUP 

Mise MUP je založena na několika klíčových předpokladech a cílech: 

 budování a rozvoj respektované vzdělávací instituce s pestrou, zavedenou a 
současně dostatečně flexibilní strukturou studijních programů, poskytující kvalitní 
výuku založenou na moderních didaktických a technických metodách a produkující 
absolventy konkurenceschopné jak na domácím, tak na mezinárodním trhu práce; 

 budování a rozvoj vědecko-výzkumné instituce, jež je nejsilnější a nejkvalitnější 
výzkumnou organizací mezi soukromými vysokými školami v České republice a 
současně na základě mezinárodních standardů obstojí ve srovnání s domácími i 
zahraničními univerzitami zaměřenými na oblast sociálních a humanitních věd; 

 budování a rozvoj školy plně začleněné do evropského a širšího mezinárodního 
rámce spolupráce v oblasti vzdělávání včetně vlastní nabídky cizojazyčných 
studijních programů, pracovních stáží pro studenty i absolventy a akademických 
mobilit pedagogického i badatelského zaměření, a to v obou směrech, tedy 
dovnitř MUP i z MUP; 

 budování a rozvoj sociálně citlivé instituce, jež prostřednictvím programu Škola 
bez bariér a dalších aktivit odstraňuje překážky pro rozvoj dovedností osob se 
zdravotními i jinými omezeními 

 budování a rozvoj otevřené instituce, jež podle svých možností aktivně vstupuje do 
veřejného života měst a regionů, v nichž působí, a je integrátorem vzdělanostních 
a kulturních aktivit v těchto městech a regionech 

 budování a rozvoj trvalých a inspirativních vztahů s absolventy, kteří univerzitě 
dávají významnou zpětnou vazbu důležitou pro zkvalitňování jejích činností 

 budování a rozvoj instituce poskytující nejen studentům, ale také zaměstnancům 
inspirativní prostředí pro jejich další rozvoj a kariérní růst i volnočasové aktivity 
spojené s univerzitou. 

 

f) Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2017 v oblasti vnitřních 
předpisů  

V roce 2017 odevzdala Metropolitní univerzita Praha k registraci na MŠMT všechny nové 
vnitřní předpisy. Na základě registrace MŠMT je od 8. 9. 2017 platný nový Statut MUP, 
Řád celoživotního vzdělávání, Stipendijní řád, Disciplinární řád, Pravidla systému 
zajišťování kvality; od 28. 3. 2018 je platný Rigorózní řád, Řád přijímacího řízení a Volební 
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a jednací řád akademického grémia. Současně od 1. 4. 2018 je platný nový Studijní a 
zkušební řád MUP.  

 

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.  

 



 63 

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 2017 

Další vzdělávací aktivity MUP jsou popsány v Hlavní části Výroční zprávy.  
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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. V roce 2018 vydala MUP nové 
komplexní rozhodnutí rektora o kvalifikačních pracích, které studentům metodicky 
pomáhá při psaní těchto prací. MUP také prostřednictvím svého vydavatelství MUP Press 
vydává odborné monografie a skripta, jakož i dalších studijní materiály. 

Zároveň studijní a zkušební řád MUP umožňuje studentům převod maximálně dvou 
nesplněných atestací do dalšího akademického roku či opakování ročníku, čímž je také 
snižována neúspěšnost při studiu.  

 

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, a to ve formě 
pravidelné měsíční finanční úhrady (po celou standardní dobu studia). MUP poskytuje 
stipendia studentům s pohybovým postižením ve formě prominutí školného 
v bakalářských a magisterských studijních programech.  
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d) Poradenské a další služby pro studenty 

Na MUP je vytvořena pracovní pozice studijní poradkyně. V systému poradenství se MUP 
zaměřuje zejména na studenty s pohybovým postižením, a to na poradenství při výběru 
studijního oboru a na poradenství v době studia (řešení individuálních studijních 
problémů, pomoc při obtížné komunikaci s akademiky, pomoc při řešení sociálních otázek 
studentů se zdravotním postižením), příp. podporu při hledání zaměstnání.  

 

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. 

Cílem SK MUP je snaha o co nejširší oslovení a zapojení studentů, absolventů a 
zaměstnanců Metropolitní univerzity Praha do pravidelného sportování, rozvoje 
sportovních dovedností a celkového vztahu ke sportu a pohybu. 

SK MUP organizuje semestrální kurzy, vícedenní akce, pořádá turnaje a další sportovní 
aktivity. Nabízí také 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. V průběhu roku 2017 
vznikl nový oddíl Sportovní klub bez bariér, jehož úkolem je motivovat tělesně postižené 
studenty ke sportu. 

V dalších letech budou tak k již osvědčeným akcím (turnaje na elektrických vozících a in-
line závodu v Běchovicích, Desítka na desítce) přibývat další zajímavé sportovně 
společenské události. 

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 2017 si mohli studenti opět vybírat z nabídky 13 semestrálních kurzů, do kterých se 
aktivně zapojilo 195 studentů. Vícedenních sportovních akcí se zúčastnilo 93 studentů, 
sportovních turnajů 148 studentů a projektu s MUP v pohybu (Pražský Maraton a ½ 
Maraton, závod Praha–Běchovice, Hradubický běh, Lutic run, Desítka na Desítce) 47 
účastníků. 

V řadách Metropolitní univerzity Praha studuje také několik známých a úspěšných 
sportovců (atlet Adam Sebastian Helcelet, kickboxerka Martina Ptáčková) a zároveň 
vrcholových sportovců s pohybovým postižením. 

 

e) Podpora a identifikace studentů se specifickými potřebami 

Metropolitní univerzita Praha realizuje vlastní sociální stipendijní program pro studenty 
sespecifickými vzdělávacími potřebami - „Škola bez bariér“. V rámci tohoto programu 
MUP nabízí studentům s pohybovým postižením. 



 66 

Podmínky pro přijetí ke studiu a zařazení do stipendijního programu „Škola bez 
bariér“jsou zveřejněny na webových stránkách školy v souladu s Rozhodnutím rektora č. 
19/2017 a Stipendijním řádem MUP.  

Studenti zařazení do programu získají 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 konzultační hodiny pedagogů, specifická forma konání zkoušek – 
ústní, písemná, PC a další).  

Studentům se věnuje poradce pro studium. Pracovníci studijních oddělení řeší běžnou 
agendu studia. 

Dále poskytují studentům podrobné informace také pracovníci Informačního centra MUP, 
které je umístěno při vstupu do hlavní budovy MUP v Dubečské, a pracovníci recepcí 
(Jarov, Žižkov). 

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.). 

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 informačním technologiím. Studenti mohou využívat prostorového zázemí ke 
vzájemnému setkávání i pro odpočinek mezi přednáškami. Pohybově handicapovaným 
studentům jsou otevřené všechny možnosti studia včetně možnosti studia nebo odborné 
stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+. 

Pro studenty s handicapem je významná nejen možnost absolvování vysokoškolského 
studia, ale zejména jejich bezproblémová inkluze, začlenění do studentských skupin, 
nenásilné odbourávání bariér fyzických i psychických, možnost účasti na všech akcích 
MUP – např. konference, ples, sportovní aktivity, a také úspěšnost při uplatnění na trhu 
práce.  Proto univerzita studentům s pohybovým postižením pomáhá při hledání 
zaměstnání, v projektech a pracovních stážích ve firmách i na otevřeném trhu práce. 
Někteří absolventi získali trvalé zaměstnání přímo na MUP.   

Metropolitní univerzita Praha spolupracuje s řadou organizací, které se zabývají 
problematikou zdravotně postižených osob a jejich sociálními záležitostmi. Zástupci 
Metropolitní univerzity Praha se pravidelně 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. 

V roce 2017 se MUP stala vítězem kategorie Projekty handicapu celostátní soutěže 
Rekordy handicapovaných hrdinů. Hodnotící komise ocenila dlouhodobý, systematický a 
efektivní program inkluze pohybově handicapovaných studentů. 
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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.  

Od roku 2017 Metropolitní univerzita Praha realizuje program Double Degree s INSEEC 
Business School v Paříži, a to v v magisterském studijním oboru Regionální studia a 
mezinárodní obchod a Regional Studies and International Business. 

 

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. Tito studenti jsou 
identifikováni prostřednictvím žádosti, podávané kvestorovi MUP. 

 

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. V rámci v roce 
2017 nově registrovaného Studijního a zkušebního řádu MUP byla v souladu s novelou 
zákona o vysokých školách plně implementována pravidla pro ochranu studentek 
v těhotenství a na mateřské a rodičovské dovolené. 
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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) Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů; opatření pro zvýšení zaměstnanosti 
absolventů, průzkumy uplatnitelnosti absolventů a vazba na obsah 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 v roce 2017 přijala několik absolventů do řad zaměstnanců studijního 
oddělení či dalších oddělení MUP. V rámci v roce 2017 připravovaných nových žádostí o 
akreditace studijních programů byla maximální pozornost věnována dosavadním 
zkušenostem MUP s uplatňováním absolventů na trhu práce.  

 

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 MUP 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.  

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 vlastními odbornými pracovníky, 
v bakalářském stupni studia se jedná o test z anglického jazyka (vyšší úroveň jazykové 
znalosti je vyžadována pro studium v anglických oborech), který zajišťuje Katedra cizích 
jazyků. Požadovaná úroveň testu odpovídá maturitní zkoušce z anglického jazyka; test je 
vytvořen formou multiple choice, a testuje znalosti uchazečů ve dvou rovinách: lexikální 
kompetence (rozsah a ovládání slovní zásoby) a gramatická kompetence (znalost 
gramatiky a gramatická správnost). Pro magisterské studijní obory je požadována 
přijímací zkouška z anglického 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.  

V souladu se zněním § 5 Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. zveřejňujeme výsledky 
přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018. Výsledky přijímacího řízení jsou 
zveřejněny na elektronické úřední desce na stránkách www.mup.cz.  

 

Informace o výsledcích přijímacího řízení MUP v akademickém roce 2017/2018 

Bakalářské programy AFS BTK HS IB IRES MS MO MVES PV VS 

počet podaných 
přihlášek 

76 11 34 166 92 273 164 332 10 192 

počet uchazečů, kteří 
se zúčastnili přijímacích 
zkoušek 

46 5 26 46 37 142 73 85 4 28 

počet uchazečů, kteří 
splnili podmínky přijetí 

58 8 28 109 74 244 132 307 7 184 

počet uchazečů, kteří 
nesplnili podmínky 
přijetí 

18 3 6 57 18 29 32 25 3 8 

počet uchazečů 
přijatých ke studiu, bez 
uvedení počtu 
uchazečů přijatých ke 
studiu až na základě 
výsledku přezkoumání 
původního rozhodnutí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

počet uchazečů 
přijatých celkem 

58 8 28 109 74 244 132 307 7 184 

http://www.mup.cz/
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Magisterské 
programy 

AFS ESVS IRES MS MRVPV MVES POL RSMO RSIB ASMV 

počet podaných 
přihlášek 

50 153 74 133 23 212 27 97 72 38 

počet uchazečů, 
kteří se zúčastnili 
přijímacích 
zkoušek 

29 6 12 25 3 7 0 6 25 6 

počet uchazečů, 
kteří splnili 
podmínky přijetí 

41 152 57 123 22 209 26 92 42 35 

počet uchazečů, 
kteří nesplnili 
podmínky přijetí 

9 1 17 10 1 3 1 5 30 3 

počet uchazečů 
přijatých ke 
studiu, bez 
uvedení počtu 
uchazečů 
přijatých ke 
studiu až na 
základě výsledku 
přezkoumání 
původního 
rozhodnutí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

počet uchazečů 
přijatých celkem 

41 152 57 122 22 209 26 92 42 35 

 

Doktorské programy IRES MRVPV MVES MS POL 

počet podaných přihlášek 13 2 1 3 3 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek 2 0 0 3 3 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 0 0 2 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 0 0 1 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu 0 0 0 0 0 
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uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí 

počet uchazečů přijatých celkem 1 0 0 2 3 

 

Celkově za bakalářské a magisterské programy: 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  619 uchazečů 

nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:   100 % 

nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:  97 % 

průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:    67 % 

směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  0 

 

Zkratky: 

AFS: Anglofonní studia 

BTK: Bezpečnost a technologie komunikace 

HS: Humanitní studia 

IB: International Business 

IRES: International Relations and European Studies 

MS: Mediální studia 

MO: Mezinárodní obchod 

MVES: Mezinárodní vztahy a evropská studia 

PV: Průmyslové vlastnictví 

VS: Veřejná správa 

ESVS: Evropská studia a veřejná správa 

MRVPV: Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví 

POL: Politologie 

RSMO: Regionální studia a mezinárodní obchod 

RSIB: Regional Studies and International Business 

ASMV: Asijská studia a mezinárodní vztahy 

 

b) Spolupráce se středními školami v oblasti propagace MUP   

Metropolitní univerzita Praha v roce 2017 pokračovala a rozšiřovala spolupráci nejen s 
pražskými středními a vyššími odbornými školami, ale i se školami ze vzdálenějších 
regionů. Obdobná spolupráce probíhala také na středních školách v krajích, kde jsou 
univerzitní střediska MUP (v Plzni, Hradci Králové i Liberci). Celkově se spolupráce se 
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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 2017), Gaudeamus Brno 
(listopad 2017), Gaudeamus Nitra (říjen 2017), PROEDUCO Košice (listopad 2017) 
a Academia VAPAC Bratislava (včetně přednášek akademických pracovníků MUP); 

 v květnu 2017 proběhl čtvrtý ročník Jarní školy mediálních studií v Praze, kterého 
se zúčastnilo 11 pražských středních škol (cca 165 studentů). Studenti absolvovali 
2denní kurzy v multimediálních studiích v budově MUP na Jarově. Stejné kurzy se 
opakovaně uskutečnily na univerzitním středisku v Plzni. Projekt se setkal s velmi 
pozitivním hodnocením vedení škol a především samotných studentů;  

 v roce 2017 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;  

 MUP se stala partnerem „Pražský studentského summitu 2017“, kterého se 
účastní cca 200 středoškoláků z celé ČR (simulace činnosti mezinárodních 
organizací EU); 

 v roce 2017 pokračovala aktivní spolupráce se středními školami na Slovensku; 
jejich studenti se na MUP zúčastnili 3 dvoudenních vzdělávacích aktivit;  

 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 
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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. 

V roce 2017 Metropolitní univerzita Praha uspořádala celkem 101 akcí pro střední školy (z 
toho 53 se konalo přímo v dané střední škole, 48 bylo zorganizováno v prostorách MUP),  
z toho 15 s dvoudenním programem, kde bylo osloveno cca 4000 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.   

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. 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. 

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. 

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. V roce 2017 přijala MUP nový 
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti MUP na období 2017–2020, v němž 
systematicky řeší otázku personálního rozvoje a zajištění kvality studijních programů. 
V oblasti lidských zdrojů si MUP klade za cíl především: 

 klást důraz na stabilní zabezpečení všech studijních programů garanty programů, 
garanty dílčích teoretických a profilových předmětů a dalšími vyučujícími 

 podporovat mobility akademických pracovníků MUP na významná zahraniční 
pracoviště a naopak pobyty zahraničních akademiků na MUP 

 podporovat průběžné vzdělávání a další posilování kvalifikace všech zaměstnanců 
MUP 

 u akademických pracovníků a doktorandů specificky podporovat vzdělávání 
v pedagogických dovednostech 

 vytvářet podmínky pro integraci nejlepších studentů do tvůrčí činnosti MUP 

 posilovat vazby MUP s absolventy 

 zdokonalovat pracovní prostředí pro všechny zaměstnance a studenty 

 

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) Zajištění principů genderové rovnosti 

Metropolitní univerzita Praha svou personální politikou vůči zaměstnancům plně 
respektuje a důsledně zajišťuje rovnost pohlaví v souladu s klíčovými domácími, 
evropskými i celosvětovými pravidly, vztahujícími se k této otázce. Univerzita plně 
umožňuje svým zaměstnancům sladit rodinný a profesní život (např. formou zkráceného 
pracovního úvazku, možnosti práce z domova či flexibilní pracovní doby), respektuje 
práva a pozici zaměstnanců s dlouhodobou pracovní neschopností, vychází vstříc 
zaměstnancům, kteří pečují o nemohoucí v rodině. 
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d) Problematika sexuálního a genderově podmíněného obtěžování 

Univerzita plně dbá na ochranu důstojnosti svých zaměstnanců, a v souladu s Etickým 
kodexem MUP důsledně řeší jakékoliv případy obtěžování zaměstnanců či studentů. 
Zaměstnanci a studenti se mohou se zněním Etického kodexu seznámit v rámci interního 
informačního systému.  
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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 také v roce 2017 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  zahraničních univerzitách v zemích EU, ale i v dalších 
zemích celého světa. V současné době má MUP 185 partnerských univerzit 
v 60 zemích. V roce 2017 Metropolitní univerzita vyslala na studijní pobyty 
celkem 126 studentů, přijala ke studiu 287 zahraničních studentů, kterým 
nabídla kurzy vyučované v angličtině na celkem čtyřech studijních oborech. Do 
programu Erasmus+ se také zapojili akademičtí pracovníci – MUP vyslala 
celkem 18 svých vyučujících na přednáškové pobyty do zahraničí, a přijala 
k výuce také 9 kolegů ze zahraničních partnerských univerzit. 

 Už tato nabídka, která je na webu a na SIS, je silně motivační a v současné 
době si MUP vybírá mnoho nových studentů 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. 
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 Zahraniční oddělení je přístupné během celé pracovní doby, aby pracovníci 
poskytli individuální konzultace zájemcům z řad studentů. 

Systém studijních plánů vychází z 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 
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 určil 
dodatečnou zkoušku (zkoušky) na MUP, aby student 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. 

 

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. 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 katedry 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. 
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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 
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MUP. V řešitelských týmech mohou být zapojeni studenti magisterského studia, 
doktorandi, akademičtí pracovníci MUP a vědečtí pracovníci ÚMV. Je-li řešitelem 
doktorand, členem týmu musí být jeho školitel. Počet studentů doktorského nebo 
magisterských studijních programů vždy musí být větší nebo roven počtu ostatních členů 
řešitelského týmu.  

V roce 2017 mohla MUP  z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na tyto 
aktivity rozdělit celkem 2 916 270,- Kč a podpořit celkem 21 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: 

Hlavní řešitel Název projektu 

Čerpané 
způsobilé 
náklady v r. 2017 
(Kč) 

Bauerová Helena, 
PhDr., Ph.D. 

Evropeizace vztahů EU a Turecka v kontextu 
politiky rozšiřování a migrační krize 

96 511 

Brunnerová Olga, 
Mgr. 

Političtí podnikatelé, business-firm parties a 
problematika jejich etablování v politickém 
systému: ČR ve středoevropském srovnání 

130 000 

Černáková Nela, 
Mgr.  

Mimoprávní poznatky o lidském soutěžním 
chování a jejich uplatnění v právu proti 
nekalé soutěži 

180 000 

Grünwald Richard, 
Mgr. 

Vodní bezpečnost: role čínsko-myanmarské 
hydrokracie v rozvoji řeky Mekong 

110 000 

Hayat Arshad, Ing. 
MA. MSc 

   

Evaluation of Institutions and its impact on 
Economic Performance 

150 000 

Hošková Marta, Ing. 
Komparace rozhodovací praxe v řízení o 
zápisu ochranných známek v ČR a 
ochranných známek Společenství 

126 250 

Jakl Ladislav, Prof. 
Ing., CSc.  

Práva na označení v kontextu s evropskou 
úpravou 

166 250 

Klíma Pavel, JUDr. et 
Mgr. 

Právo na spravedlivý proces v 
interpretačních souvislostech 

193 750 
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Kotyková Martina, 
Ing. 

Ochrana duševního vlastnictví v oblasti 
informačních technologií 

92 500 

Kouřil Michal, Mgr. 
Proces demokratizace a jeho vliv na 
ozbrojené konflikty ve Svazové republice 
Myanmar 

237 500 

Larionova Liudmila, 
Mgr. 

Soft Balancing in the Frame of Sino-Russian 
Strategic Competition 

122 500 

Machů Matěj, Mgr., 
Ph.D. 

Ochrana technických řešení a práv na 
označení v mimoevropských zemích 

300 000 

Niklesová Eva, Mgr., 
Ph.D. 

Mediální konstrukce vlastenectví ve 
vybraných ruských médiích 

25 000 

O’Sullivan Miloslava, 
Mgr. 

Feminist Security Scholarship and Its 
Influence on Gender, Peace and Security 
Policies of the EU, NATO and the OSCE 

190 000 

Pavlíčková Veronika, 
Mgr. 

Systém právní ochrany průmyslového 
vlastnictví v SRN 

112 500 

Skoumal Jakub, Bc. 
Mimetic isomorphism towards the Islamic 
State 

77 500 

Strnad Vladislav, MA 
Social-cybernetic approach to the Visegrad 
Group: V4 as security and defence actor 

83 634 

Šípková Martina, Ing. 
MBA, Ph.D. 

Vývoj, prosazování a formy kapitalismu na 
Indonéském souostroví od počátku 
kolonialismu po současnost 

98 750 

Šťovíčková Zina, Mgr. 

Ovlivňování amerických prezidentských 
voleb ruskými hackery: komparativní 
analýza článků proruských a českých 
mainstreamových webů v období let 2016-
2018 

141 875 

Volín Jan, PhD. doc. 
PhDr. 

Systematické redukce strukturních slov v 
angličtině rodilé a české 

125 000 

Weinfurter Jaroslav, 
M.Sc., M.A. 

Adaptive and Exaptive Discourse in 
International Relations 

118 750 
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c) Vysoká škola uvede, jaké účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace 
byly získány v roce 2017 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 2017 kterou MUP obdržela 
ve výši 11 436 266Kč. Z těchto prostředků byly v roce 2017 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). 

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 2017 a hrazených 
z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

 

Hlavní řešitel(ka) 

 

N       Název vědecko-výzkumného záměru 

PhDr. Helena Bauerová, Ph.D. Teritoriální studia, ekonomie, mezinárodní 
vztahy 

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

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Politické vědy, kultura, média, jazyk 

PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. Veřejná správa, právní disciplíny a 
průmyslové vlastnictví 

 

Tyto vědecko-výzkumné záměry integrovaly záměry řešené na základě Rozhodnutí rektora 
2/2015 a 5/2016 v letech 2015–2016. 

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. 
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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. V roce 2017 byl indexován 
v databázi Erih plus, na konci roku 2017 dostal rozhodnutí o indexaci v databázi Scopus. 

 

Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. Jedná se o recenzovaný časopis, 
určený především k rozšíření publikačních možností studentů oboru „Průmyslového 
vlastnictví“ ve všech jeho stupních, zejména magisterském a doktorském studijním oboru 
„Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“. V časopise publikují též 
akademičtí pracovníci Metropolitní univerzity Praha, stejně jako i studenti a odborníci 
z jiných vysokých škol, které se zabývají otázkami právní ochrany duševního vlastnictví. 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 
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 2017 se 
jednalo o následující projekty: 
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Grant Evropské komise v rámci 7. rámcového programu: 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na rok 
2017 (v Kč) 

doc. Ing. Vladislav Flek, 
CSc. 

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

249648 13 128,99 

 

Granty řešené s podporou Grantové agentury České republiky 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2017 (v Kč) 

prof. Mgr. O. Bureš, 
Ph.D. 

Anatomie revizionismu a jeho vliv na 
(sub-)regionální institucionalizace a 
aliance 

16-02288S 1 885 000,- 

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

16-25570S 136 000,- 

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

Komparace interakce práva proti 
nekalé soutěži a práva duševního 
vlastnictví a její důsledky ve 
středoevropském kontextu 

17-11867S 420 000,- 

 

 

Grant Mezinárodního Visegrádského fondu: 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky 
na rok 2017 

doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D. 

Visegrad Group and Central 
European Cooperation 

6145002561450025 22 736,69 

 

 

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 
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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.  

Katedra mezinárodního obchodu (KMO) 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 – aplikace teorie do praxe. 

 

                                                 
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. 
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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 povinněvolitelných 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 je 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.).  

Klíčovou změnou v roce 2017 bylo přijetí Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 
činnosti MUP na období 2017–2020, který systematicky řeší otázku personálního rozvoje 
a zajištění kvality studijních programů. Dále byla jako vnitřní dokument vydána a MŠMT 
registrována Pravidla systému zajišťování kvality, a ustavena Rada vnitřního hodnocení. Ta 
již projednávala a připomínkovala všechny akreditační spisy, podané Metropolitní 
univerzitou Praha na Národní akreditační úřad v prosinci 2017.  
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10 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 

 

Hlavní významná mezinárodní i národní výzkumná činnost MUP je popsána jednak 
v Hlavní části Výroční zprávy, a jednak v části 8 této zprávy. Tato činnost se v roce 2017 
koncentrovala v činnosti několika kateder a výzkumných center MUP. Excelentních 
výsledků dosáhli především pracovníci Centra bezpečnostních studií v rámci Katedry 
mezinárodních vztahů a evropských studií. V roce 2017 pokračovali v řešení grantu GAČR 
a získali financování nového projektu v prvním kole výzvy ÉTA od TAČR. V roce 2017 doc. 
Oldřich Bureš zvýšil svou odbornou kvalifikaci, když byl jmenován profesorem v oboru 
Mezinárodní politické vztahy. Prof. Oldřich Bureš vystoupil s příspěvkem na výroční 
konferenci International Studies Association (Baltimore, USA; na této konferenci dále 
vystoupili akademičtí pracovníci Katedry asijských studií dr. Michal Kolmaš, Katedry 
bezpečnostních studií doc. Nikola Hynek, dr. Vít Střítecký a Katedry International 
Relations and European Studies dr. Šárka Kolmašová) a dále na mezinárodních vědeckých 
konferencích v USA, Velké Británii či Španělsku. Dokladem špičkové úrovně vědeckého 
výzkumu prof. Bureše je také jeho spoluautorství ve studii, publikované v časopise 
Communist and Post-Communist Studies a zisk individuálního Senior COFUND Marie Curie 
Research Fellowshipu na University of Durham, VB, který realizoval od října 2016 do 
dubna 2017. Z hlediska národní úrovně excelence MUP je také významné jeho působení 
v poradenském týmu Ministra zahraničních věcí ČR, v Poradní komisi pro bezpečnostní 
výzkum Ministerstva vnitra ČR a jeho členství v redakční řadě odborných oborových 
časopisů (Mezinárodní vztahy, Obrana a strategie, Vojenské rozhledy). Z hlediska 
mezinárodní úrovně excelence lze zmínit také působení prof. Bureše coby hodnotitele 
návrhů H2020 Marie Curie ITN Networks projektů. Docent Nikola Hynek absolvoval 
výzkumné pobyty na univerzitách v Londýně a Birminghamu. Z hlediska národní úrovně 
excelence MUP je také významné jeho působení v poradenském týmu Ministra 
zahraničních věcí ČR. Docent Mats Braun prezentoval příspěvek na kongresu Nordic 
Political Studies Association. Zástupce vedoucí katedry asijských studií dr. Michal Kolmaš 
publikoval odbornou studii v časopise Asia-Pacific Social Science Review. Dr. Marko Stojić 
publikoval odbornou monografii ve vydavatelství Palgrave Macmillan ve Velké Británii. Dr. 
Lukáš Tichý publikoval odbornou studii v časopise Mediterranean Quarterly. 

Vědecko-výzkumnou a publikační činností na vysoké mezinárodní úrovni se může vykázat 
také Katedra mediálních studií. Dr. Michaela Fišerová je mj. členkou International 
Association for Visual Semiotics či European Communication Research and Education 
Association; v roce 2017 úspěšně ukončila postdoktorský grant GAČR. Profesor Jan Jirák je 
členem redakční rady časopisu European Journal of Communication. Dr. Jakub Machek je 
spoluřešitelem grantu GAČR. 

V roce 2017 byl také úspěšně dokončen výzkumný projekt financovaný ze 7. výzkumného 
rámce EU, jehož řešitelem za MUP byl doc. Vladislav Flek a spoluřešitelem dr. Martin 
Hála.  

Excelentní vědeckou činnost mezinárodního rozměru vykazovali v roce 2017 také 
akademičtí pracovníci Katedry politologie a humanitních studií. Docent Ladislav Cabada 
úspěšně pokračoval v řešení grantu, financovaného International Visegrad Fund, současně 
v období leden až červenec 2017 pokračoval v realizaci ročního pobytu na National 
University of Public Service v Budapešti. V zimním semestru 2017/18 pak byl Andrássyho 
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univerzitě v Budapešti vedoucím doktorského semináře v oboru Politologie zaměřeného 
na téma ústavního, institucionálního a volebního inženýrství ve středovýchodní Evropě. 
Dr. Jakub Charvát nově získal grant GAČR. Dr. Petr Just a dr. Jakub Charvát publikovali 
odborné studie v kolektivní monografii, vydané ve vydavatelství Palgrave Macmillan. Dr. 
Jan Bureš absolvoval výzkumný pobyt na Hannah Arendt Institut für 
Totalitarismusforschung na Technische universität Dresden. Akademičtí pracovníci 
Katedry politologie a humanitních studií také zastávají významné pozice v řadě 
zahraničních i domácích odborných společnostech: doc. Ladislav Cabada je prezidentem 
Central European Political Science Association; dr. Petr Just je místopředsedou České 
společnosti pro politické vědy; dr. Jakub Charvát je šéfredaktorem časopisu Politologická 
revue; dr. Jan Bureš byl v letech 2013-2018 členem Rady Ústavu pro studium totalitních 
režimů.  

Také katedra průmyslového vlastnictví realizovala v roce 2017 vědecké aktivity 
s mezinárodním významem. Jednalo se především o úzkou spolupráci v rámci 
International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intelectual 
Property, Arbitration and Mediation Center WIPO v Ženevě a v International Association 
for the Protection of Intellectual Property. Katedra také pokračovala v realizaci 
mezinárodních specializačních kurzů pro doktorandy „WIPO Advanced Intellectual 
Property Research Seminar v Ženevě. Vedoucí katedry prof. Ladislav Jakl působil mj. jako 
člen Kontrolní rady GAČR. Akademičtí pracovníci katedry také pokračovali v řešení grantu 
GAČR. 

Významný mezinárodní dosah mají také dva odborné časopisy, vydávané Metropolitní 
univerzitou Praha, jež jsou indexovány v databázi Scopus: Central European Journal of 
International & Security Studies (šéfredaktor dr. Mitchell Belfer) a Politics in Central 
Europe (šéfredaktor doc. Ladislav Cabada). Metropolitní univerzita Praha také v roce 2017 
výrazně zintenzivnila vědeckou vydavatelskou činnost v rámci vlastního vydavatelství 
Metropolitan University Prague Press (předseda vědecké rady doc. Ladislav Cabada).  

V neposlední řadě je třeba také zmínit, že akademičtí pracovníci MUP ve výrazné míře 
poskytují odborné komentáře, analýzy či rozhovory jak v domácích (Česká televize, Český 
rozhlas, zpravodajské servery, denní tisk), tak také v zahraničních médiích – především 
v oblasti domácí české/středoevropské politiky, mezinárodních vztahů či dění ve světě 
médií. 

Za velmi významné, především na národní úrovni, považujeme také naše aktivity v rámci 
programu Škola bez bariér. V roce 2017 se MUP stala vítězem kategorie Projekty 
handicapu celostátní soutěže Rekordy handicapovaných hrdinů. 
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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 získala v roce 2017 grant Technologické agentury ČR ÉTA na 
období let 2018 – 2022. 

 

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 
společenskovědním 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.  

Metropolitní univerzita na univerzitním středisku v Plzni rozvíjela spolupráci 
s regionálními orgány veřejné správy a samosprávy. Konkrétně je jednalo o spolupráci 
s městskými částmi města Plzně a Krajským úřadem Plzeň. Součástí spolupráce byla 
realizace sady odborných přednášek tematicky zaměřených na právní oblast (občanský 
zákon, právní úprava činnosti orgánů veřejné správy). Cílem spolupráce byla vzdělávací 
činnost a vzdělanostní rozvoj zaměstnanců zmíněných orgánů. Dále jsme navázali 
spolupráci s Eurocentrem v Plzni, kde jsme se zapojili do aktivit spojených se spoluprací se 
středními školami. Spolupráce probíhala ve formě podpory aktivit Eurocentra (zapojení do 
odborných přenášek, workshopů a seminářů) v prostorách univerzitního střediska; cílem 
spolupráce bylo posílení vzdělávacích aktivit  na úrovni středních škol v oblasti přednášek 
o evropské integraci. Dále jsme pokračovali ve spolupráci se středními školami 
v Plzeňském a Karlovarském kraji, a to formou realizace sady odborných přednášek 
v oblasti v práva, mezinárodních vztahů a politologie.  
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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.  
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