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Hlavní část zprávy za rok 2018 
 

Metropolitní univerzita Praha se v roce 2018 soustředila především na naplňování 
Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti MUP na období 2017–2020.  

Níže jsou popsány veškeré aktivity a výsledky vědecké a výzkumné činnosti Metropolitní 
univerzity Praha za rok 2018.  

 

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 

 Senior Fellow, Euro-Gulf Information Centre, Rome 

 EAQUALS  

 

Spolupráce s dalšími organizacemi a školami  

 National University of Ireland, Galway, Ireland 

 Department of Comparative Literature, Pennsylvania State, USA 

 Ege University, Izmir, Turkey 

 Department of English, The University of Klagenfurt (Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt)  

 Euro-Gulf Information Centre, Rome (konference co-operation, historical 
reference colleague) 

 Department of English Language and Applied Linguistics, Faculty of Philology, 
University of Lodz, Poland 

 

Publikační činnost (mimo VVZ)  

Článek v časopise 

Power, G. (2018). ‘Britannia Rejected: The British Council and Cultural Diplomacy in 
Kuwait, 1955-61’, The Euro-Gulf Information Centre, 25 Oct. 2018. 
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Power, G. (2018). ‘Britain, the Gulf and the Wider World: Lessons from the “First Brexit”’, 
The Euro-Gulf Information Centre, 20 March 2018. 

Volín, J.; Jůzová, M. (2018). F0 post-stress rise trends consideration in unit selection TTS. 
In: P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček & K. Pala (Eds.) Text, Speech and Dialogue – Lecture 
Notes in Artificial Intelligence 11107. Cham: Springer Verlag, pp. 360-368. ISBN 978-3-
030-00793-5, https://doi.org/10.1007/978-3-030-00794-2_39. 

Jůzová, M., Tihelka, D. & Volín, J. (2018). On the extension of the formal prosody model 
for TTS. In: P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček & K. Pala (Eds.) Text, Speech and Dialogue – 
Lecture Notes in Artificial Intelligence 11107. Cham: Springer Verlag, pp. 351-359. ISBN 
978-3-030-00793-5, https://doi.org/10.1007/978-3-030-00794-2_38. 

Procházka, M. (2018) Procházka, M. (2018). “Senses against Proportions: Visuality and 
Vision in the Czech Modernist Reception of William Blake,” Hradec Králové Journal of 
Anglophone Studies, vol. 4, no. 2 (2017), pp. 12-23. ISSN 2336-3347.   

Kapitola v odborné knize 

Volín, J.; Skarnitzl, R. & Henderson, A. (2018). Perceptual impact of foreign-accented 
speech. The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages, pp. 73-94. 
Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1527503908 

Slówik, O. & Volín, J. (2018). Acoustic correlates of temporal structure in North-
Vietnamese English. The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages, pp. 
196-209. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1527503908. 

Volín, J. (2018). Foreign accents and responsible research. The Pronunciation of English by 
Speakers of Other Languages, pp. 4-18. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-
1527503908. 

Skarnitzl, R. & Volín, J. (2018). Fonetický aspekt verbální komunikace. In: K. Neubauer 
(Ed.) Kompendium klinické logopedie, pp. 122-196. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1390-
1. 

Šedivý, I.; Čechurová, J. (50 % textu), Legionáři a Sokolové. In Republika Československá 
1918-1939, Kolektiv autorů, Pavel Horák (ed.), Dagmar Hájková (ed.), Praha, NLN 2018, s. 
121-131 

 

Kniha 

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2018). Segmentální plán češtiny. Praha: FFUK. ISBN 978-807308-
885-9, 105 stran. 

 

Odborná příručka 

Caravolas, M. & Volín, J. (2018). Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností 
pro žáky 6. až 9. ročníků. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-7481-220-0 

 

VVZ MUP –VVZ 52-01 (instituciální podpora) 

„PVKMJ (politické vědy, kultura, média, jazyk)“ - řešitelé: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.  

https://doi.org/10.1007/978-3-030-00794-2_39
https://doi.org/10.1007/978-3-030-00794-2_38
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Příspěvky na konferencích (zahraničních/ domácích) za MUP 

 

Mgr. Klára Kolinská, MA, Ph.D.  

“This most northerly countryman of ours:” Going Native in the Czech Way or the 
Northern Passage of Eskimo Welzl" conference: The Imaginary Indian. Images, 
Stereotypes and Perceptions of North American Indigenous Populations in Central 
Europe. University of Alberta, Edmonton, Canada. August 29-30th, 2018  

Gerald Power, Ph.D. 

‘Origins of the Gulf Crisis: Al-Zubarah and Bahrain-Qatar Relations’, guest lecture at the 
Euro-Gulf Information Centre, Rome, 30 November 2018. 
‘Britain and the Gulf: Lessons from History’, paper presented at the Europe & the Gulf 
Conference, Euro-Gulf Information Centre, Rome, 15 Feb. 2018. 
 
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D., Mgr. Leona Rohrauer, Ph.D. 
 
ACCENTS 2018 - Lodz, Poland  

Jan Volín & Damien Galeone: Prosodic breaks in foreign-accented speech 

Jan Volín & Leona Rohrauer: Functional sentence perspective and speech melody 

parameters    
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1.1.2 Katedra asijských studií  
 
1.1.2.1 Centrum indo-pacifických studií (CIPS) 

 

Seznam vědeckých konferencí, seminářů, workshopů, kulatých stolů a hostovských 
přednášek, pořádaných na MUP: 
 
Konference "Asijská studia jako interdisciplinární obor", 12. 12. 2018 
Seminář "National Identity and Japanese Revisionism", 7. 11. 2018 
 
 
Účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 
 
Blanka Knotková Čapková 
 
Příspěvky na konferencích 

 Univerzita Palackého, Olomouc, listopad 2018. Název konference: Bangladesh. 
Surrounded by Water. Název příspěvku: Bengali Women on Bengali Women: 
Representations of Women in Taslima Nasrin and Mallika Sengupta´s Poems 

 12 hostovských (zvaných) přednášek/seminářů v Indické republice, únor 2018 
 

- Instituce: Gauhati University (4x), Calcutta University (2x), Visva Bharati University, 
Santiniketan (2x), MAKAIAS (Maulana Abul Kalam Institute of Asian Studies, 1x 
Guváhatí, 1x Kolkata), ICCR (Indian Council for Cultural Relations, Kolkata, 1x), Birla 
Academy (1x).  
 

Názvy přednášek/seminářů:   
 

o GU: On Czech Bengali/Tagore Studies; Critical concepts of woman as “the 
other” in selected feminist writings; Literature and Feminism; Interactive 
seminar with students 

o CU: Gender Analysis in Literary Studies; Translating from Indian Languages 
o VBU: Indian – Bengali – Tagore Studies: Czech Academy and Translation 

Context; Gender Analysis in Literary Studies 
o MAKAIAS: Indian Studies: European and Czech Context; India and the 

“West”. Reception of India in the Czech Republic 
o ICCR: Bengali Poet Mallika Sengupta 
o BA: Indian Studies in the Czech Republic  

 
Michal Kolmaš 
Přednášky na konferencích 

 EISA, Praha, 12.-15. 9. 2018, "Hierarchy in International Politics" 

 FLACSO-ISA, Quito, Ekvádor, 25.-27. 7. 2018, "American Pivot to Asia and Donald 
Trump" 
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 16th Asia-Pacific Conference, Beppu, Japonsko, 1.-2. 12. 2018, "Identity and the 
Study of Japan" 

 
Mária Strašáková 
Přednášky na konferencích 

 Strasakova, M. “Belt and Road Initiative in Vietnam: Opportunity or Threat?“, The 
Chinese Way: the New Normal, Université catholique de Louvain, Belgium, 
December 17-18, 2018. 

 Kizekova, A. and Strasakova M. “China´s Growing Influence in the Asia Pacific: the 
Cases of Australia and Vietnam, 12th Pan-European Conference on International 
Relations Prague, Czech Republic, 12-15 September 2018.  

 Hostovské přednášky:  

 October 26, 2018, Academia Sinica, Taipei, Taiwan: Guest lecture on the topic: 
Sino-Vietnamese Relations and Belt and Road Initiative: Opportunity and Threat? 

 October 24, 2018, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan: Guest lecture 
on the topic: Modernization of Vietnamese Literature during the French Colonial 
Rule (1862-1945) 

 March 15, 2018, Centrum pro studium Asie (Center for Study of Asia), Prague, the 
CR: Workshop on the topic: Slumy, bída a vyčlenění v Asii (Slums, Poverty and 
Marginalization in Asia), a presentation on the topic Poverty in Vietnam 

 March 7, 2018 King´s College, London, UK:  Guest lecture on the topic: The South 
China Sea: A Bone of Contention between China and Vietnam 

 
Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2018: 
 
Blanka Knotková-Čapková 

 Knotková-Čapková, Blanka (2018). Aganist the Mainstream. Feminist Voices in 
Literature (odevzdáno a přijato do tisku pro knihu o literární vědě, ed. Prof. Dilip 
Borah, Gauhati University, Indie) 

 
Michal Kolmaš 

 Kolmaš, M. (2018): Reconstructing hierarchy as the key international relations 
concept and its implications for the study of Japanese national identity, Japanese 
Journal of Political Science, 19 (3): 507–518 

 Kolmaš, M. (2018): National identity and Japanese revisionism: Abe Shinzo's vision 
of a beautiful Japan and its limits, London: Routledge 

 Kolmas, M. (2018): Identity change and societal pressures: the constraints on Abe 
Shinzo's constitutional and educational reform, The Pacific Review, D.OI: 
10.1080/09512748.2018.1540497 

 
Aleš Karmazín 

 Článek vydaný spolu s Sumit Ganguly, Michal Smetana, Sannia Abdullah:  India, 
Pakistan, and the Kashmir dispute: unpacking the dynamics of a South Asian 
frozen conflict. Asia Europe Journal. Ve 2018 vyšel ve verzi online first 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10308-018-0526-5 

 Karmazin, Aleš (2019): "Čínský politický vliv v Hongkongu." Acta Politologica, 11(1), 
38-52. FSV UK. 
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Mária Strašáková 

 Hlavatá, L., Ičo, J., Karlová, P. a Strašákova, M.  2018. Dějiny Vietnamu (History of 
Vietnam), Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2nd. Edition. 

 Andělová P., Strašáková M. 2018. The Rise of Nationalism in Aisa: the Case of 
China and VIetnam. In: Panorama of Global Security Environment   2017–2018: 
The Central European Perspective, Ondrejcsák, R. Bátor, P., Turcsányi, R.Q. and 
Mochťak, M. (eds.), pp. 292-298. Bratislava: STRATPOL. 

 
Petra Andělová 

 Andělová, P., Strašáková, M. „The Rise of Nationalism in Asia: the case of China 
and Vietnam“ in Ondrejcsák, R.; Turcsányi, R. a Mochťak, M. Panorama of Security 
Environment 2017–2018. Bratislava: 2018, s. 292–299. 

 Grünwald, R., Andělová, P. „Hydropower development as a China´s soft-power 
policy in the international relations“. In: 18th International Scientific Conference 
Proceedings, Bratislava, Ekonóm. 2017 

 Recenzní posudky: 
o Hlavatá, L.; Ičo, J.; Karlová, P.; Kučera, K.; Strašáková, M., Šimečková, Š. 

Dějiny Vietnamu. NLN, Praha 2018. 
o Dějiny ČLR.  (v tisku) 
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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 

 účast na konferenci International Studies Association Annual Convention 2018, 
San Francisco, USA 

 studijní pobyty: visiting fellowship, Faculty of Economics of the University of 
Coimbra, Portugalsko (srpen 2018 – únor 2019) 

  

Vít Střítecký, Ph.D. 

 účast na konferenci International Studies Association Annual Convention 2018, 
San Francisco, USA  

 člen Výkonného výboru Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR 

 člen Redakční rady odborného časopisu Obrana a strategie  

 

 Martina Varkočková, Ph.D. 

 příspěvek na konferenci "Could the contradictions between Russia and Europe be 
overcome?" - Perceptions of International Security and its Evaluations, 24. 4. 2018, 
Praha, AV ČR 

 Článek v časopise Mezinárodní politika: "Pomalé tání ledů v Uzbekistánu", duben 
2018 

 Členka Středoasijské platformy pod hlavičkou Orientálního ústavu Akademie věd 
České republiky 

 recenzentka pro CEJISS 

 recenzentka pro AUC Studia Territorialia 
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Spolupráce s Aston University Birmingham, Velká Británie   

 

Katedra bezpečnostních studií zaštiťuje magisterský obor „Conflict and Security“ 
vyučovaný na Metropolitní univerzitě ve spolupráci s Aston University v Birminghamu, 
Velká Británie.  Jedná se o jednoletý magisterský obor zaměřený na konfliktní a 
bezpečnostní studia. Posluchačům oboru je v průběhu studia poskytnut ucelený pohled 
na problematiku jednotlivých úrovní vládnutí a mezinárodních vztahů a jejich vazeb na 
tématiku konfliktů a bezpečnosti. Studenti tráví první semestr na Aston University v 
Birminghamu, kde procházejí celou řadou základních a rozšiřujících studijních modulů. V 
druhém semestru poté na Metropolitní univerzitě Praha absolvují další rozšiřující moduly 
pod vedením kmenových akademiků Metropolitní univerzity Praha. Třetí semestr je 
věnován dokončení závěrečné kvalifikační práce. Po úspěšném absolvování studenti 
získávají britský magisterský titul M.A. neboli Master of Arts (magistr humanitních věd). 

V letním semestru 2018 proběhla na Metropolitní univerzitě výuka první skupiny 
studentů. Výuky se účastnilo celkem pět studentů a studentek. Kromě výuky 
předepsaných modulů studenti využili možnost konzultací i řady neformálních setkání se 
členy katedry a jiných akademických pracovníků Metropolitní univerzity Praha, včetně 
následujících akcí: 

 Informační schůzka pro potenciální uchazeče – Dr. Patrycja Rozbicka, 8. 3. 2018 

 „Vztahy mezi Českou republikou a Spojeným královstvím po Brexitu“ - veřejný 
seminář za účasti Jeho Excelence, Nicka Archera, velvyslance Jejího Veličenstva v 
České republice a akademiků Aston University, 12. 3. 2018 
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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 vysokoškolsky kvalifikovaní a zkušení čeští i zahraniční pedagogové. 
Studenti MUP studují povinně dva cizí jazyky, z nichž je prvním jazykem angličtina, 
v případě druhého cizího jazyka si mohou vybrat mezi jazykem francouzským, německým, 
španělským, ruským a češtinou pro cizince. 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 studijního programu na vysoké škole. KCJ zajišťuje přijímací 
zkoušky pro všechny studijní programy MUP.  Katedra cizích jazyků rovněž úzce 
spolupracuje s mezinárodními kulturně vzdělávacími institucemi, jako jsou např. 
Francouzský institut, Goethe institut, Instituto Cervantes, jakož i tuzemskými a 
zahraničními odbornými filologickými katedrami.  

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. 

Katedra cizích jazyků zároveň organizuje testování jazykových znalostí a komunikačních 
dovedností u studentů, kteří se ucházejí o studijní pobyt na některé z partnerských 
univerzit v rámci EU i non-EU zemí. 

 
Pořádané workshopy a semináře 
 
Gymnázium Nad Alejí 
Program: Computer-Based Cambridge Exams (Mgr. Romana Vančáková)  
 
Obchodní akademie Bubeneč 
Program: Poznej Velkou Británii a USA (T. Burdick, M.A., Mgr.  D. Galeone, Ing. P. Katz, 
B.A., Ch. Thompson, B.A.) 
 
SOŠ, VOŠ Hořice 
Program:  
Poznej Velkou Británii a USA (Ch. Thompson, B.A., Mgr. D. Galeone) 
Exam Strategies aneb jak si poradit s maturitou (Mgr. Vančáková, Mgr. Doležalová) 
 
Gymnázium Jana Palacha v Mělníku 
Program: Poznej Velkou Británii a USA 
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Vyučující: T. Burdick, M.A., Mgr. D. Galeone, Ch. Thompson, B.A. 
 
Obchodní akademie Hovorčovická 
Program: Poznej Velkou Británii a USA 
Vyučující: T. Burdick, M.A., Mgr. D.  Galeone, Ing. P. Katz, B.A., Ch. Thompson, B.A. 
 
Obchodní akademie Hovorčovická 
Program: Poznej Velkou Británii a USA 
Vyučující: T. Burdick, M.A., Mgr. D.  Galeone, Ing. P. Katz, B.A., Ch. Thompson, B.A. 
 
Euroškola Česká Lípa 
Program: Zkouškové strategie (Jak si poradit s maturitou z anglického a německého 
jazyka) 
Vyučující: Mgr. R. Vančáková, Mgr. R. Doležalová, Mgr. D. Galeone, doc. PhDr. M. Lachout, 
Ph.D. 

 

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. Katedra úzce spolupracuje s Gymnáziem Nad 
Alejí a smluvní spolupráce je zajištěna také s Obchodní akademií Hovorčovická.  

 

Zastoupení MUP v odborných institucích 

Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 
 hodnotitel Národního akreditačního úřadu (obor filologie) 
 Svaz germanistů ČR 
 Kruh moderních filologů 
 Gesellschaft für deutsche Sprache (SRN) 
 Gesellschaft für Sprache und Sprachen (SRN) 
 Redakční rada časopisu "Journal of interdisciplinary philology" (Slovensko) 
 Redakční rada časopisu "Sprache und Sprachen" (SRN) 
 Heidelberg Alumni - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (SRN) 
 IRO-Film e.V.: Göttingen (SRN) - člen představenstva 
 Kulturverein Aachen –Prag 

 

Publikační činnost 

Výstupy započitatelné do RIV 

 

Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 
Lachout, M. (2018): Die Rolle der Kommunikationsstrategien in der fremdsprachlichen 
Produktion. In: Nied Curcio, M./ Velasquez, D.C. (Hgg.): Strategien im Kontext des 
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mehrsprachigen und lebenslangen Lernens. Berlin: Verlag Frank & Timme, ISBN 978-3-
7329-0451-8 

Účast na zahraničních konferencích a kongresech 

 
Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 
 
Název přednášky: „Überwindung von Kommunikationsschwierigkeiten im Deutschen bei 
tschechischen Studierenden.“ 26. GESUS-Kongress “Traditionen und Erneuerungen“. 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 Site St. Charles Rue du Professeur Henri Serre F-
34080 Montpellier, Francie, 5. 5. 2018 
 
Název přednášky: „Heutiger Stand des tschechisch-deutschen Bilingualismus.“ - na 
kongresu "Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen." Kongress des 
Germanistenverbands der Tschechischen Republik, des Lehrstuhls für deutsche Sprache 
der Pädagogischen Fakultät und des Lehrstuhls für Germanistik und Slawistik der 
Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen, Plzeň – ČR, 23. - 25. 
5. 2018. 
 
Název přednášky: „Bilingualismus und bilinguale Erziehung“ na kongresu „Die Welt und 
Afrika – Neue Wege interkultureller Sprach- und Literaturforschung“, Département 
d’Etudes Germaniques der Université d’Abomey-Calavi/Bénin, Département d’Allemand 
der Université de Lomé/Togo, 5. - 8. 9. 2018, Ouidah - Benin 

 

Recenze odborných publikací 

 

Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 

Monografie 

Peloušková, H. (2018): Německé konstrukce s es a jejich české protějšky. Masarykova 
univerzita v Brně. 

Článek v odborném časopisu 

 Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, MU Brno,  ISSN 1803-4411 
 Pedagogická orientace. MU Brno, ISSN 1211-4669 

Certifikovaní examinátoři pro Cambridge English 
 
Mgr. Romana Vančáková 
Mgr. Damien Galeone 
Christian Thompson, B.A. 
Mgr. Radka Doležalová 
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1.1.5 Katedra International Relations and European Studies 
 
Seznam vědeckých konferencí, seminářů, workshopů, kulatých stolů a Hostovských 
přednášek, pořádaných katedrou: 
 

 Viz aktivity jednotlivých vědeckých center 

 Další výzkumné aktivity: 
 

Kateřina Březinová: 

 Výzkumný projekt TRANSCULTURALIDAD, MESTIZAJE Y MUNDIALIZACIÓN, 
Registrační číslo: HAR2017-82394-R, Poskytovatel I+D+ Ministerio de Economía y 
Competitividad, Španělsko; Řešitel: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. 

 Výzkumný projekt VVZ č. 52-02 s podporou MŠMT ČR. Hlavní badatelka, vedoucí 
výzkumu. 

 
 
Šárka Kolmašová: 

 Zapojení do výzkumného projektu GAČR Anatomie Revizionismu a jeho vliv na 
(sub-) regionální institucionalizace a aliance (členka výzkumného týmu) 

 Zapojení do dlouhodobého vědecko-výzkumného záměru Metropolitní univerzity 
Praha podporovaného z DKRVO prostřednictvím Centra bezpečnostních studií, 
řešení Výzkumné aktivity “Odpovědnost za ochranu (R2P)”.   

 
Aktivní účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 
 
Mats Braun: 

 UACES 48th Annual Conference - University of Bath, UK,  2-5. 9. 2018:  
1. Unwrapping Various Understandings of an EU Norm: Human Rights 

Problematique in Latvia 
2. Subregionalism in the Shadow of Market Power Europe: the Development of 

Subregional Cooperation in Central and Northern Europe' 

 EISA -12th Pan European Conference on International Relations, VSE, Praha, 12-15. 
9. 2018 - The Role of the Visegrad Group in a Europe of Differentiated Integration 

 ‘Negotiating Brexit: the approaches of national governments and EU institutions’, 
the British Academy, UK; https://www.uea.ac.uk/political-social-international-
studies/research/negotiating-brexit/past-events 

 
Šárka Kolmašová: 

 Účast na mezinárodní konferenci "Violence and Society" pořádané Londýnským 
centrem pro interdisciplinární výzkum ve dnech 8.–9. 6. 2018 s příspěkvem 
“Legitimizing Military Action through "Rape as a Weapon" Discourse”. 

 
Kateřina Březinová: 

 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION (LASA), 23-
26.5. 2018 BARCELONA. Přednáška Dr. Kateřiny Březinové s názvem: „Small states 
and secondary actors in Latin America and Europe during the Cold War“ v rámci 
programové skupiny: Europe And Latin America. 

https://www.uea.ac.uk/political-social-international-studies/research/negotiating-brexit/past-events
https://www.uea.ac.uk/political-social-international-studies/research/negotiating-brexit/past-events
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 MEXICO AFTER ELECTIONS: PROMISING FUTURE OR POPULIST THREAT? Expertní 
diskuse Forum 20009. 10. 2018, Goethe-Institut Praha za účasti:  
Kateřina Březinová, Head of the Iberoamerican Centre, Metropolitan University 
Prague, Czech Republic, José Manuel Vivanco, Human rights Watch, Executive 
Director of Americas Division, USA, Marco Antonio Fernández Martínez, 
Tecnológico de Monterrey, School of Government, Mexico 

 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „FOURTH CÁTEDRA FRIEDRICH KATZ CONFERENCE“ 
pořádaná Vídeňskou univerzitou ve spolupráci s University of Chicago: Walking 
Through Walls, Transgressing Frontiers: Border Regimes and Phantom Borders in 
North America and Central Europe since 1848; 18 -19. 10. 2018, University of 
Vienna. Zahajovací přednáška Dr. Březinové: „The U.S. – Mexico Border Bordering 
Processes and Conflicting Border Narratives“ 

 MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KOLOKVIUM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
ŠPANĚLSKO. IX SEMINARIO Y REUNIÓN CIENTÍFICA, GRUPO TRAMA: La creatividad 
en la sombra Relatos mestizos del arte en la sociedad contemporánea 12-13. 11. 
2018. Přednáška Dr. Katerina Brezinova: El arte performativo, visual y narrativo 
del cordel brasileño en los siglos XX-XXI 

 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: „MULTIPLE MODERNITIES IN LATIN AMERICA“ 
23/11/2018  Metropolitní univerzita Praha. Zahajovací přednáška Dr. Březinové: 
Modernity in Historial and Political Discourse. 

 FILOSOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE: Přednáška Dr. Kateřiny 
Březinové s názvem: „Latinos ve Spojených státech amerických“ 5. 12. 2018 

 ANGLO AMERICAN UNIVERSITY, PRAHA. Veřejná přednáška Dr. Kateřiny Březinové 
„The Americas and the politics of migration“ 6. 12. 2018 

 ZRCADLA A MASKY Expertní setkání. Přednáška Dr. Kateřiny Březinové: Hybridní 
kultury. Jak do modernity vstoupit a jak z ní vystoupit. 14. 12. 2018, Oettingenský 
palác, Praha. 

 
Mitchell Belfer: 

 ‘An impossible Balancing Act,’ European Parliament, Brussels, conference 
organized by MEP Anders Vistisen, 25. 1. 2018 

 Conference Paper– University of Craiova, Romania, 23.–24. 3. 2018 

 Third Annual High Level Conference – 16. 4. 2018 ‘The Great Rivalry III: Security 
and Defence in the Middle East’ at the Centre of American Studies with: David De 
Roches, MEP, David Campbell Bannerman, Gumar Isaev, Undersecretary of 
Foreign Affairs ,Vincenzo Amendola, Ashar Kishk and Cinzia Bianco (organised by 
EGIC, paper presented by Mitchell Belfer) 

 Eastern Mediterranean Security Initiative (EMSI) Conference - 19.–22. June 2018, 
Nicosia, Cyprus (keynote address by Mitchell Belfer) 

 XIV Annual Conference of the Mediterranean Commission of the ELEC, IEMed in 
Rome, held at the Italian Senate (Mitchell Belfer as speaker) – 5. 10. 2018 

 Workshop – with David Des Roche, Oldrich Bures and Sarka Kolmasova, ‘Methods 
of Counterterrorism,’ - 31. 10. 2018 (Organised by the MUP C4SS and EGIC) 

 Workshop – with Rachel Bryson, Nik Hynek and Vitek Stritecky, ’Struggle over 
Scripture,’ 01. 11. 2018 (Organised with Periculum, Charles University) 



 17 

 Conference – with MEP Tomas Zdechovsky, David Des Roche, Rachel Bryson, Nik 
Hynek, Vit Stritecky, Oldrich Bures, Lahur Talabany, Alessandro Politi, Cinzia 
Bianco, Mats Braun – 02. 11. 2018 (Strategies to End the Scourge of ISIS) 

 
Marko Stojić: 

 lecture on party-based Euroscepticism in the Western Balkans, Conference on 
'Euroscepticism - roots, challenges and prospects', organized by Slovenian and 
Hungarian Paneuropean Movement, Szentendre (Budapest, Hungary), 26. 10. 
2018  

 Participation in the panel discussion - ‘Western Balkans: Regional Cooperation, 
Enlargement and the Role of V4’, organised by EUROPEUM Institute for European 
Policy, Prague, 31. 10. 2018 

 A guest speaker at the panel debate on the EU, organised by European Youth 
Parliament in Czech Republic, Litomerice, 10. 11. 2018 

 A speaker at the conference on ‘European Integration of the Western Balkan: EU 
Membership in 2025 – Reality or Fiction?’, MUP Prague, 11. 5. 2018 

Vít Beneš: 

 Příspěvek “The European Union between Federation and Condominium“ - 12th 
Pan-European Conference on International Relations, Prague, Czech Republic, 12-
15. 9. 2018 

 
Alexandr Burilkov: 

 2 guest lectures at MUP in April 2018 (one on terrorism, one on maritime 
security). 

 ECPR in Hamburg and EISA in Prague.  At EISA I had 2 presentations ("Politics of 
Scale in Global Governance: Assessing Navigation Practices in Cross-Level 
Governance Complexes" and "Rise of the Little Blue Men:  Exploring Learning 
Processes in Hybrid Conflict") 
 

Izabella Surwillo: 

 a paper ‘Citizens’ energy initiatives in Germany, Poland and Ukraine’ at the 
workshop ’Imagining energy security’ at the University of Copenhagen, 
NordSTEVA, 24-25. 5.  2018 

 a paper ‘Societal actors in the Ukrainian energy system: democratic challenges and 
ways forward’ at the panel ‘The knowledge-power nexus:  ideas and policy-making 
in Central and Eastern Europe’ EISA, Prague, September 12–15. 9. 2018 

 
Klíčová publikační činnost katedry: 
 
Šárka Kolmašová: 

 Odborný článek v impaktovém časopise: Legitimizing Military Action through 
“Rape-as-a-Weapon” Discourse in Libya: Critical Feminist Analysis, Politics & 
Gender, Vol. 15, No. 1, pp. 130–150.  
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Kateřina Březinová: 

 Březinová, K.: La frontera México-Estados Unidos. Prácticas de fronterización en el 
continente americano desde finales del siglo XX a principios del siglo XXI in 
Anuario Latinoamericano. Ciencias políticas y relaciones internacionales, v. 6 
(2018). ISSN: 2449-8483 Fronteras y zonas fronterizas en America Latina y el 
Caribe. 

 Březinová, K.: Umění Latinos v USA, in Brenišinová, M., Křížová, M.: „Dějiny umění 
Latinské Ameriky“, Karolinum, 2018, str. 316-335. ISBN: 978-80-246-3175-2 

 Březinová, K.: Néstor García Canclini: Hybridní kultury. Jak do modernity vstoupit a 
jak z ní vystoupit. Překlad předmluvy k novému vydání, Editorial Paidós, 2001, in 
Flemrová, A., Grauová, Š. (eds.): „Zrcada a Masky“, Karolinum, 2018. ISBN: 978-80-
7308-873-6 

 Březinová, K.:„Cordel“ mezi folklorem  a populární kulturou. Ilustrovaná brazilská 
poezie „na provázku“ in Grauová, Š., Rudolfová, A., Tichý, M. (eds.): „Brazíie 
v souvislostech“, Pavel Mervart, 2019. ISBN: 9788074653063 

 
Mitchell Belfer: 

 Pro CEJISS 
o Editor’s Analysis: ‘Understanding the Yemen Tragedy Through Iranian 

Behaviour,’ CEJISS, 12.1, 2018, pp. 5-7. 
o Editor’s Analysis: ‘The European Parliament’s Revolutionary War,’ CEJISS, 

12.2, pp. 5-6. 
o Editor’s Analysis: ‘The Road to Tehran Runs Through Europe,’ CEJISS, 12.3, 

pp. 5-8. 
 
Marko Stojić: 

 a policy paper in March 2018 - 'Serbia on the EU path: A troublesome journey 
through uncharted territory', Europeum Eastern Monitor 

 ‘Party Responses to the EU in the Western Balkans. Transformation, Opposition or 
Defiance?’Palgrave Macmillan. It was officially published in 2018, but I got the 
hard copies in late 2017. I am not sure if this book was included in the MUP 2017 
annual report. 

Alexandr Burilkov: 

 a book chapter titled "Russian Maritime Strategy since the Ukrainian Crisis" in the 
edited volume "Naval Powers in the Indian Ocean and the Western Pacific." 
Routledge 2018 

 
Izabella Surwillo: 

 a full book manuscript Energy security logics in Europe: threat, risk or 
emancipation?, to Routledge, New Security Studies series, (accepted for 
publication and scheduled to go to print in May 2019) 

 Co-author with Trine Villumsen Berling and Sandra Sørensen “Sociotechnical 
imaginaries in energy security: The cases of the Ukraine and Norway” for the 
special issue on ‘Energy Security Imagination: conceptual and empirical 
investigations into the politics of energy security’, Journal of International 

https://journals.umcs.pl/al/article/view/8706
https://journals.umcs.pl/al/article/view/8706
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Relations and Development, (the article is scheduled to be published online in 
2019 and the special issue in 2020) 

 an article ‘Democratizing energy: from the logic of exception to emancipation’ to 
the journal Millennium, (in progress) 
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1.1.6 Katedra mediálních studií 

Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost KMS se v roce 2018 odehrávala zejména 
v rovině týmové a individuální vědeckovýzkumné činnosti, grantové činnosti a 
vzdělávacích akcí pro studenty oboru a veřejnost. 

 

Zastoupení MUP v odborných institucích 

Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 

 International Association for Visual Semiotics (IAVS-AISV) 

 Slovenské filozofické združenie (SFZ), Slovenská akadémia vied, Bratislava 

 

Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 

 Sémiotická skupina 

 European Popular Culture Association (EPCA) 

 

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 

 

Doc. PhDr. Barbara Köpplová 

 redakční rada časopisu Publizistik 

 

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 

 

PhDr. Petr Vybíral, Ph.D. 

 Pražský lingvistický kroužek 

 Jazykovědné sdružení České republiky 

 Klub přátel českého jazyka 
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Spolupráce s mezinárodními organizacemi a školami 

 Ve dnech 23. – 27. 4. 2018 navštívila katedru v rámci programu Erasmus+ (Teaching 
mobility) doc. Mgr. Lucia Spálová, Ph.D., z Univerzity Konstantína Filozofa v Nitře 

 Ve dnech 1. – 7. 4. 2018 navštívil katedru v rámci programu Erasmus+ (Staff mobility 
for training) dr. Francisco Lopéz Cantos z Univestitat Jaume I (Španělsko) 

 

Příspěvky na konferencích a seminářích: 

 dr. Martin Charvát se s příspěvkem „Film a politika: Bedřich Václavek a nastínění 
politického potenciálu filmového média“ zúčastnil konference VII. kongres České 
společnosti pro politické vědy (6. - 7. 9. 2018, Praha) 

 dr. Martin Charvát se s příspěvkem „Blade Runner Revisited: From Singularity to 
Revelation“ zúčastnil mezinárodní konference EUPOP 2018 (Praha, 24. - 26. 6. 2018) 

 dr. Jan Cebe se s příspěvkem „První republika: další život Karla Havlíčka Borovského“ 
zúčastnil konference VII. kongres České společnosti pro politické vědy (6. - 7. 9. 2018, 
Praha) 

 doc. Köpplová a prof. Jirák se s příspěvkem „Vztah politiky a médií v pracích 
autorského kruhu časopisu Duch novin a Svobodné školy politických nauk“ zúčastnili 
konference VII. kongres České společnosti pro politické vědy (6. - 7. 9. 2018, Praha) 

 dr. Děkanovský se s příspěvkem „Sportovní filmy jako médium kulturní paměti“ 
zúčastnil vědeckého semináře Komunikácia v športe a o športe (21. - 22. 6. 2018, 
Prešov) 

 prof. Jirák a doc. Köpplová se s příspěvkem „Odkaz nenápadných mužů 28. října 1918 
– Oskar Butter“ zúčastnili konference 100 let vzniku Československa (23. - 24. 5. 2018, 
Plzeň) 

 dr. Machek se s příspěvkem „Discussions on reality shows‘ websites and Facebook 
pages about poverty and low-income people " zúčastnil mezinárodní konference 
EUPOP 2018 (Praha, 24. - 26. 6. 2018) 

 dr. Machek se s příspěvkem „From Disco-Games to Disco-Story: The Role of Disco in 
the Late Socialist Czechoslovakia“ zúčastnil mezinárodní konference DISCO! An 
Interdisciplinary Conference (21. - 26. 6. 2018, Brighton, UK) 

 dr. Machek se s příspěvkem „Od Diskohrátek k Discopříběhu. Role diskotékové hudby 
v Československu“ zúčastnil konference Československo v letech 1978–1985 (30. – 31. 
5. 2018, České Budějovice) 

 dr. Machek se s příspěvkem „The Prague Spring and the 1968 Warsaw Pact Invasion of 
Czechoslovakia in an international context“ zúčastnil panelové diskuse  EUROPEUM 
Institute for European Policy (24. 9. 2018, Brusel, Belgie) 
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1.1.6.1 Centrum pro studium mediální kultury 

Činnost vědeckovýzkumného centra katedry se v roce 2018 zaměřovala především na 
publikační a grantovou činnost. Členové centra se autorsky podíleli na vydání monografie 
„Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018“. V roce 2018 byly rovněž připraveny 
k publikaci dvě kolektivní monografie - Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-
1938 a Gilles Deleuze o literatuře: mezi uměním, animalitou a politikou, které vyjdou 
tiskem na začátku roku 2019. Vedoucí Centra pro studium mediální kultury dr. Martin 
Charvát se stal řešitelem mezinárodního vědeckého grantu VEGA ve spolupráci s UKF 
v Nitře. Týmu pod vedením prof. Jiráka se podařilo na konci roku 2018 získat mezinárodní 
vědecký grant v rámci Norských fondů, který bude řešen v letech 2019 a 2020. 

 

Grantová činnost 

Externí granty:  

 prof. Jirák (hlavní řešitel), dr. M. Charvát, dr. Cebe a Mgr. Tokarská (doktorand) se 
stali řešiteli grantu č. EHP-BF10-OVNKM-1-026-01-2018 s názvem „Children 
between Czech family stereotype and Norwegian welfare systém“ ve spolupráci 
s norskou univerzitou  Høgskulen i Volda podpořený v rámci Norských fondů 

 dr. M. Charvát je řešitelem externího vědeckého grantu VEGA č. 1/0192/18 
„Formovanie postojov generácie y v geografickom priestore V4 k problematike 
migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach“ ve 
spolupráci s UKF v Nitře 

 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 

 

Studentské interní granty  

 studentka doktorského studia Mgr. Zina Štovíčková v roce 2018 řešila grant IGS E33-
66 Ovlivňování amerických prezidentských voleb ruskými hackery: komparativní 
analýza článků proruských a českých mainstreamových webů v období let 2016-2018 

 studentka doktorského studia Mgr. Marianna Abrahamyan v roce 2018 řešila grant 
IGS E17-66 Mediální událost jako narace 

 studentka doktorského studia Mgr. Mira Abrahamyan v roce 2018 řešila grant IGS 
E18-66 Vliv médií na budování míru ve fázi postkonfliktní rekonstrukce státu na 
příkladu Demokratické republiky Kongo 

 studentka doktorského studia Mgr. Lucie Kubíčková v roce 2018 řešila grant IGS E29-
66 Vývoj reklamní fotografie na sociální síti Instagram: Zdánlivé mizení žánru reklamní 
fotografie 

 student doktorského studia Mgr. Pavel Vlk v roce 2018 řešil grant IGS E32-66 Česká 
generace Z a YouTube: Analýza mediálního chování uživatelů 
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Vědeckovýzkumný záměr 

Katedra mediálních studií řešila v roce 2018 vědeckovýzkumný záměr „Politické vědy, 
kultura, média, jazyk“ (hlavní řešitel doc. Cabada). 

  

Publikační činnost 

Výstupy započitatelné do RIV 

PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D. 

článek v odborném časopise: „Sportovní film jako médium kulturní paměti“, Jazyk a 
kultúra. Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra 
excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 

 

Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 

článek v odborném časopise: „Pragmatický paradox podpisu“, Signata 

článek v odborném časopise: „Písemní akt. Derrida a Searle o parazitické performativitě“, 
Filozofia 

článek v odborném časopise: „There's No Regime Beyond Representation. Deconstructing 
Ranciere's Antinomies“, Philosophy Today 

monografie: „Dekonstrukce podpisu. Jacques Derrida a opakování neopakovatelného“ 

 

Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 

monografie: „Foucault a Deleuze: O těle, experimentu a etice“ 

kapitola v kolektivní monografii: „Když mě (ne)volili: případová narativní analýza 
prezidentské volby 2018“ in „Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018“ (s J. 
Jirákem a J. Tokarskou) 

 

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

kapitola v odborné knize: „Vorzüge und Probleme eines liberal-demokratischen 
Medienmodells“ in „Das politische System Tschechiens“ (s doc. Köpplovou) 

kapitola v kolektivní monografii: „Když mě (ne)volili: případová narativní analýza 
prezidentské volby 2018“ in „Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018“ (s M. 
Charvátem a J. Tokarskou) 

 

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

kapitola v odborné knize: „Vorzüge und Probleme eines liberal-demokratischen 
Medienmodells“ in „Das politische System Tschechiens“ (s prof. Jirákem)  
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Mgr. Jakub Machek, Ph.D. 

kapitola v odborné knize: „Nový člověk v českých meziválečných utopiích“ in „Svůdnost 
sociálního experimentu. Nový člověk 20. století“ 

 

Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.            

článek v odborném časopise: „Strategie konstruování jazykového obrazu ukrajinské krize 
na příkladu vybraných sociálních médií a deníku Komsomolskaja pravda“, Nová rusistika 
(Mgr. Ekaterinou Shlyginou) 

článek v odborném časopise: „K otázkám objektivity západního zpravodajství na pozadí 
zobrazování ukrajinské krize“, Nová rusistika  

 

Mgr. Markéta Škodová 

kapitola v kolektivní monografii: „Prezidentská volba v názorech a hodnocení české 
veřejnosti“ in „Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018“ 

 

PhDr. Petr Vybíral, Ph.D. 

kapitola v kolektivní monografii: „Pán–Hrad, píseň–kost a prezidentští adepti“ in 
„Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018“ 

 

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. 

 Katedra v květnu roku 2018 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 prof. Jirák. 
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1.1.7 Katedra mezinárodního obchodu 

 

Veřejné hostovské přednášky 

 „Introduction to Retail Audit and the Czech Consumer Behavior“, zástupci 
společnosti Nielsen, 8. 1. 2018 

 „Energetická bezpečnost ČR a dodávky energetických surovin z Ruské federace a 
dalších zemí SNS“, Ing. Jan Zaplatílek, ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv 
Ministerstva průmyslu a obchodu, 16. 1. 2018 

 „Private Credit Insurance“, Ing. Luděk Obadal, Country Manager of Euler Hermes, 
17. 5. 2018 

 Přednáška Ing. Lubomíra Kovaříka MBA, prezidenta mezinárodního holdingu CZ 
Group, 21.11.2018 

 „Trumping Global Trade“, PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D., 18.12.2018 

 

Publikační činnost 

 HEJKRLÍK, J., HORKÝ-HLUCHÁŇ, O., NĚMEČKOVÁ, T., Tertiary scholarship schemes 
as institutionalised migration of highly skilled labour: The mixed evidence of 
development effectiveness from the Czech Republic, Mezinárodní vztahy/Czech 
Journal of International Relations, Vol. 53, No. 4, 2018, s. 5-19. 

 VESELÁ, J. 2018. Kapitálový trh v letech 1918-2018. In: Sto let financí a účetnictví 
na území České republiky. Praha: Oeconomica, s. 54–66. 304 s. ISBN 978-80-245-
2286-9. Kapitola 5. 

 NĚMEČKOVÁ, T., Digitální revoluce v Africe: příklad trhu s mobilními penězi, 
Scientia et Societas, 3/2018. 

 HAYAT, A., FDI and economic growth: the role of natural resources? Journal of 
Economic Studies, Vol. 45 Issue: 2, s.  283-295. 

 SHCHEGOLEV, I., HAYAT, A., Institutional Quality, Governance and Economic 
Growth: Evidence from Former Soviet Countries, Journal of Advances in 
Economics and Finance, Vol. 3, No. 4, November 2018, s. 120-127 

 POTUŽÁKOVÁ, Z., ÖHM, J., R&D Investments, EPO Patent Applications and the 
Economic Heterogeneity within the EU, Review Of Economic Perspectives – 
Národohospodářský Obzor, 2018, Volume 18: Issue 2, s. 177-191  

 FLEK, V., HÁLA, M., MYSÍKOVÁ, M., Youth Labor Flows Differ from Those of Older 
Workers? IN: O'Reilly, J., Leschke, J., Ortlieb, R., Seeleib-Kaiser, M., Villa, P. (eds.), 
Youth Labor in Transition: Inequalities, Mobility, and Policies in Europe, Oxford 
University Press. 

 HALÍK, J. 2018. Business Environment in the CEE Region - Trends and Perspectives. 
Key Publishing/Metropolitan University Prague Press, Praha. 
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 HALÍK, J., YURIK, S. 2018. International Trade in Proprietary Technologies in Post-
Socialist Countries. In: ČERNÁ, Iveta (ed.). 18th International Joint Conference: 
Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. Prague, 
25.05.2018. Prague: Oeconomica Publishing House, 2018, s. 510–521. ISBN 978-
80-245-2265-4. (WoS) 

 FIALOVÁ, H., FIALA, J. 2018. Good and Services Markets. Business Cycle Analysis. 
Praha:MUP Press.  

 FIALOVÁ, H., FIALA, J. 2018. National Economic Performance in the Business Cycle. 
Praha: MUP Press.  

 KUBIŠTA, V., ZÍKOVÁ, A. 2018. Služby v mezinárodním obchodě. Praha: MUP Press. 

 SEDLÁČEK, T., LUYENDIJK, J., CHLUPATÝ, R. 2018. Kafkonomie: Z boží vůle bankéř, 
Nakladatelství 65. pole. ISBN: 978-80-88268-03-1 

 

Výzkumná a grantová činnost 

 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. 

 Výzkumný projekt Ing. Hayata realizovaný v letech 2017-2018 v rámci Interní 
grantové soutěže MUP Evaluation of Institutions and its Impact on Economic 
Performance (E13-53). 

 Ing. Martina Šípková, MBA, Ph.D. - IGS MUP: Vývoj, prosazování a formy 
kapitalismu na Indonéském souostroví od počátku kolonialismu až po současnost 
(2017-2018) 

 

Vystoupení na konferencích, seminářích, workshopech a vzdělávacích akcích, členství 
v odborných institucích 

 Dr. Jaroslav Halík: Soutěž a Podnikej 2018- celostátní akce, zapojení jako mentor 
soutěžního týmu, aktivní spolupráce s týmem studentů od 10/2017 do 03/2018. 
Pořadatel: Soutěž a podnikej Zlín 

 Dr. Jaroslav Halík: 24. mezinárodní veletrh fiktivních firem, 21. - 23. 3. 2018 na 
Výstavišti Holešovice, aktivní účast - odborná přednáška v angličtině na téma 
Modern Marketing Communication, Pořadatel: Obchodní akademie Heroldovy 
sady, společnost Antre, s. r. o. 

 Dr. Lea Melnikovová: přenáška pro studenty Letní školy MUP z Kazachstánu a 
Ukrajiny: "Hospodářské vztahy mezi ČR, Kazachstánem a Ukrajinou". 23.7.2018 

 Dr. Tereza Němečková: Afrika jako partner, konference MZV ČR konaná v Praze, 
moderátorka prvního panelu "Economic Changes in Africa", 24.5.2018 

 Ing. Radek Maxa, Ph.D., působí od r. 2009 v rámci Odboru středního a vyššího 
odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Praha jako odborný recenzent 
odborných ekonomických publikací; recenzoval desítky odborných monografií 
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renomovaných autorů odborné ekonomické literatury. V současné době je ministerským 
radou uvedeného odboru MŠMT pověřen zpracováním recenzního posudku s 
doporučením/nedoporučením udělení schvalovací doložky MŠMT pro čtyřdílnou 
kompilaci učebnic Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory středních škol, autorů 
Klínského Municha, Frydryškové a Čechové, vydavatelství Eduko 2018. 

 



 28 

1.1.8 Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 

 

Seznam vědeckých konferencí, seminářů, workshopů, kulatých stolů a hostovských 
přednášek, pořádaných MUP v roce 2018: 
 

 Kulatý stůl, MUP, Strašnice, 21. 3. 2018, prezentace knihy s názvem Diskurz EU a 
Ruska o energetických vztazích, Praha: MUP Press (Lukáš Tichý) 

 US Plzeň - Veletrh práce spojený s workshopy zaměřenými na práci v rámci EU 
(Helena Bauerová) 

 3. 5. 2018: Od zakřiveného banánu k evropské armádě - Státní tajemník pro 
evropskou integraci Aleš Chmelař (H. Bauerová+H.Hlaváčková) 

 
Aktivní účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 
 
Hana Horáková 

 18.-19. 6. 2018: Asixoxe – Let’s Talk! Conference on African Philosophy Africa in a 
Polycentric World: Cosmopolitanism and the Local, Centrum globálních studií, 
Filosofický ústav AV, Praha  

Referát: Challenges to cultural and political cosmopolitanism: the impact of racialised 
discourses on South African democracy 
 

 14.-18.11. American Anthropological Association: 117th Annual Meeting. Change 
in the Anthropological Imagination: Resistance, Resilience, and Adaptation 

Referát: Ethnography of Tourism under Post-Socialism: Epistemological and 
Methodological Challenges 
 

 2.5-9.5.2018: přednášky na univerzitě ve Fribourgu, Švýcarsko, katedra 
antropologie, v rámci Swiss European Mobility Programme.  

Přednáška 1: Authenticity as a cultural construct in the anthropology of tourism 
Přednáška 2: Empirical research of modern rurality: Imaginary as a powerful device for 
understanding the world 
 
Oldřich Bureš 

 Prezentace na ISA 2018 Annual Conference, San Francisco, USA, duben 2018, téma 
prezentance: EU’s Response to Foreign Fighters 

 Prezentace na Conference of the European Initiative on Security Studies, Paříž, 
červen 2018, téma prezentance: The Impact of the Anti-Mercenary Norm on UN’s 
Use of Services of Private Military and Security Companies 

 Prezentace na EISA 2018 Annual Conference, Praha, září 2018, téma prezentance: 
EU Counterterrorism Policy: A Differentiated Integration Theory Perspective 

 Prezentace ECPR 2018 General Conference, Hamburg, srpen 2018, téma 
prezentance: EU Counterterrorism Policy: A Differentiated Integration Theory 
Perspective 

 Once and For All! Strategies to End the Scourge of ISIS. International conference 
organized by the Center for Security Studies at the Metropolitan University of 
Prague, with its partners, the Euro-Gulf Information Centre (EGIC) and 
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PERICULUM-Human-Machine Nexus and International Order, Charles University, 
Praha, listopad 2018, téma prezentance: European Response to the Challenges 
Posed by the Demise of the so-called „Islamic State“ 
 

Hana Hlaváčková 

 duben 2018: Slovensko; Katedra politických vied Fakulty sociálnych vied UCM v 
Trnave; Migration: The Challenge of European States; příspěvek na téma Foreign 
policy analysis and migration: Case study of Slovenia and Western Balkans. 

 

 září 2018: Slovensko; Faculty of Political Science and International Relations, Matej 
Bel University; 23th Annual Conference of Central European Political Science 
Association; příspěvek na téma EU missions and collective defend: contribution of 
CEECs  

 

 říjen 2018: Polsko; MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI; International scientific 
conference European migrations after 2004. Causes, effects and perspectives; 
příspěvek na téma Local Impacts of Czech migration and integration policy 

 
 
Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2018: 
 
Hana Horáková 

 Horáková, H., Boscoboinik, A., Smith, R. (eds) 2018. Utopia and neoliberalism. 
Ethnographies of rural space. Berlin: LIT Verlag. 

 

 Horáková, H. 2018. Challenges to Political Cosmopolitanism: The Impact of 
Racialised Discourses in Post-Apartheid South Africa. Modern Africa: Politics, 
History and Society. Vol. 6, No. 2, 95-117.  

 

 Horáková, H. 2018. Student Protest Movements in Post-apartheid South Africa: 
Belated Transformation and Unfinished Decolonization. Archiv Orientální. Journal 
of African and Asian Studies.Vol. 86, No. 3, 445-469. 

 

 Leden 2018: vypracování dvou hesel do encyklopedie migrace online, viz 
http://encyklopedie.org/apartheid/ 

http://encyklopedie.org/buroveafrikanci/ 

 Propagační leták (endorsement) na knihu Anthropology of Tourism in Central and 
Eastern Europe: Bridging the Worlds edited by Sabina Owsianowska and 
Magdalena Banaszkiewicz (vyžádal si editor). Kniha vyšla v roce 2018 v 
nakladatelství Lexington Books, mprint Rowman & Littlefield. 
https://rowman.com/ISBN/9781498543811/Anthropology-of-Tourism-in-Central-
and-Eastern-Europe-Bridging-Worlds 

 
Oldřich Bureš 

 Oldrich Bures and Helena Carrapico. Security Privatization: How Non-security-
related Private Businesses Shape Security Governance. Basel: Springer 2018. ISBN 

http://encyklopedie.org/apartheid/
http://encyklopedie.org/buroveafrikanci/
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978-3-319-63009-0. Available at: 
http://www.springer.com/gp/book/9783319630090  

 Oldrich Bures and Bohuslav Pernica. Pluralization of Security Education in the 
Czech Republic. Problems of Post-Communism 65, no. 3 (2018): 175-187. 
Available at: http://dx.doi.org/10.1080/10758216.2016.1225510  

 Oldrich Bures. EU Measures to Combat Terrorist Financing. In The Palgrave 
Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law, edited by Colin King, Clive 
Walker and Jimmy Gerulé, 855-882. Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2018. 
Available at: https://www.palgrave.com/gp/book/9783319644974  

 Oldrich Bures. EU Counter-terrorism: Glass half-full or half-empty? In Routledge 
Handbook of Justice and Home Affairs Research, edited by Ariadna Ripoll Servent 
and Florian Trauner, 157-168. New York: Routledge, 2018. Available at: 
https://www.routledge.com/products/9781138183759 

 
Lukáš Tichý 

 Tichý, Lukáš (2018): The IS and Attacks on the Oil and Gas Sector in Iraq. CEJISS, 
Vol. 12, No. 3, 106–127.  

 Tichý, Lukáš (2018): The Diversification Discourse of Russia and Its Energy 
Relations with the EU. Asia Europe Journal (IF 0.877), First Online: 27 June 2018: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10308-018-0518-5 

 
 
Helena Bauerová 

 Bauerová, H.; Hájková, K. (2018): Europeizace Turecka bez vstupu do EU? Nebo 
kandidátský stát Turecko jako případ sui generis? In. Auspicia, roč. XV, č. 2, pp. 9-
25. 

 Bauerová, H. (2018): The Czech Republic and Reality of Integration Policy of 
Migrants in Context of European Integration. In.: Journal Croatian and 
Comparative Public Administration (CCPA). 18(3), s. 397-420. 

 Bauerová, H. (2018): Migration Policy of V4 in the Context of Migration Crisis. In. 
Politics of Central Europe. roč. 14, č. 2, s. 99-120. 

 Bauerová, H. (2018): The V4 and European Integration. In. Politics of Central 
Europe. roč. 14, č. 2, s. 121-139. 

 Bauerová, H. (2018): Migrační politika V4 v kontextu migrační krize. In. Cabada, L.; 
Waisová, Š. a kol. (2018): Security, Foreign and European Policy of the Visegrad 
Group. Praha, Toga, s. 201-231.  

 Bauerová, H. (2018): V4 a evropská integrace. In. Cabada, L.; Waisová, Š. a kol. 
(2018): Security, Foreign and European Policy of the Visegrad Group. Praha, Toga, 
s. 167-188. 

Hana Hlaváčková 

 Hlaváčková, Hana (2018): Úvod - bezpečnost EU jako případ ke zkoumání. In 
Bauerová, H. - Hlaváčková, H. - Vošta, M. Vnitřní a vnější dimenze bezpečnosti 
Evropské unie. Libri/MUPPress. Praha. 

 

http://www.springer.com/gp/book/9783319630090
http://dx.doi.org/10.1080/10758216.2016.1225510
https://www.palgrave.com/gp/book/9783319644974
https://www.routledge.com/products/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10308-018-0518-5
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 Hlaváčková, Hana (2018): Zajištění vnější bezpečnosti EU - komplexní přístup a 
mise. In Bauerová, H. - Hlaváčková, H. - Vošta, M. Vnitřní a vnější dimenze 
bezpečnosti Evropské unie. Libri/MUPPress. Praha. 

 

 Hlaváčková, Hana (2018): Současné perspektivy boje proti terorismu v EU. In 
Bauerová, H. - Hlaváčková, H. - Vošta, M. Vnitřní a vnější dimenze bezpečnosti 
Evropské unie. Libri/MUPPress. Praha. 

 

 Hlaváčková, Hana (2018): Závěr - příčiny a důsledky současné bezpečnostní politiky 
EU. In Bauerová, H. - Hlaváčková, H. - Vošta, M. Vnitřní a vnější dimenze 
bezpečnosti Evropské unie. Libri/MUPPress. Praha. 
 

 Hlaváčková, Hana (2018): Foreign Policy Analysis and Migration: Case Study of 
Slovenia and Western Balkans. In Mihálik, J. - Bardovič, J. Migration - The 
Challenge of European States. Ibidem Verlag/Columbia University Press (in print). 
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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 

 Digitální kolonialismus. Dalibor Knapp, kurátor vzdělávací platformy pro digitální 
kulturu, umění a technologie Transmit a spoluzakladatel studia pro výzkum 
Množina.org. 15.1.2018 

 Relations between the Czech Republic and the United Kingdom after Brexit. In 
cooperation with Aston University Center for Europe, Introductory remarks were 
delivered by Nick Archer, Her Majesty’s Ambassador to the Czech Republic. The 
keynote lecture, titled "Why the UK Voted to Leave the EU" was delivered by 
Professor Nathaniel Copsey from the British Foreign and Commonwealth Office and 
Aston University. 12.3.2018. 

 Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti po skončení studené války – 
zkušenosti z praxe. Jan Bečka, Ph.D. (Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva 
obrany České republiky). 26. 3. 2018 

 Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme, Andor Šándor, bývalého náčelník Vojenské 
zpravodajské služby a bezpečnostní analytik, 27.3.2018 

 “Islamic State” and Women: Recruitment, promises versus reality, and the system of 
sexual slavery, Tereza Novotná, analytička Centra pro bezpečnostní analýzy a 
prevenci, 28.3.2018 

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: Far-right Extremism and Terrorism, Dr. 
Alexandr Burilkov, 4.4.2018 

 Islámský stát a působnost radikálů na sociálních sítích, Adriána Oboňová a Tereza 
Novotná a Tomáš Kolomazník, analytici Centra pro bezpečnostní analýzy a prevenci, 
5.4.2018. 

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: Energy Security, Dr. Isabella Surwillo, 16.4.2018 
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 Prevence legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti a financování terorismu v 
podmínkách bankovnictví – zkušenosti z praxe. Petr Barák, vedoucí oddělení řízení 
operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF. 19.4.2018. 

 Aktuální trendy českého vězeňství s akcentem na bezpečnost personálu a vězněných 
osob. PhDr. Petr Juříček, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 23.4.2018. 

 Public lecture of C4SS post-doc fellow: Maritime Security, Dr. Alexandr Burilkov, 
23.4.2018 

 Workshop on Methods of Counterterrorism, organized by Center for Security Studies 
and Euro-Gulf Information Centre, David Des Roche, Associate Professor and Senior 
Military Fellow, National Defence University, Washington DC, 31.10.2018 

 Once and For All! Strategies to End the Scourge of ISIS. International konference 
organized by the Center for Security Studies at the Metropolitan University of Prague, 
with its partners, the Euro-Gulf Information Centre (EGIC) and PERICULUM-Human-
Machine Nexus and International Order, Charles University. 2.11.2018. More 
information at https://www.egic.info/international-conference-prague  

 Operational Resiliency and Risk Mitigation, Ronald L. Sheckler, Security consultant, 
with 31 years of prior experience in US Army Special Forces, 26.11.2018.  

 
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) 

 TAČR ÉTA Chytrá migrace v České republice (2018–2022) 
 
Další významná činnost členů centra 

 Supervize post-docs dr. Izabella Surwillo a dr. Alexander Burilkov 
 

https://www.egic.info/international-conference-prague
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1.1.8.2 Iberoamerické centrum (IAC) 

 
 
KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY A HOSTOVSKÉ PŘEDNÁŠKY POŘÁDANÉ MUP 
V ROCE 2018: 
 
23/11/2018 - MULTIPLE MODERNITIES IN LATIN AMERICA 
Mezinárodní konference pořádaná Iberoamerickým centrem Metropolitní univerzity 
Praha ve spolupráci s oddělením portugalistiky Ústavu románských studií a projektem 
KREAS Univerzity Karlovy se zaměřila na analýzu diskursu o modernitě a modernizaci v 
iberoamerickém politickém a kulturním prostoru.  
Konference sestávala z několika tematických panelů, jednotlivých přednášek před 
konferencí i po jejím ukončení, jakož i z neformálních setkání, které oslovily v úhrnu více 
než stovku účastníků: vědce z Brazílie, České republiky, Velké Británie, Polska, Rakouska, 
Španělska, Uruguaye a USA, studenty nejrůznějšího stupně studia, představitele 
diplomatického sboru akreditovaného v ČR, neziskových organizací i širšího publika. 
 
SEMINÁŘE, WORKSHOPY A HOSTOVSKÉ PŘEDNÁŠKY IBEROAMERICKÉHO CENTRA MUP 
V ROCE 2018 
 
MEXICO IN THE WORLD 
Kulatý stůl Iberoamerického centra MUP. 
8. 3. 2018, budova MUP Strašnice 
Host: Salvador Tinajero, první tajemník Mexického velvyslanectví v ČR- 
 
THE IMPLICATIONS OF THE END OF SPECIAL TREATMENT 
Hostovská přednáška Iberoamerického centra MUP. 
27. 3. 2018, budova MUP Strašnice 
Host: Prof. Ted Henken, City University of New York.  
 
ENCARNA CASTILLO  
Beseda se spisovatelkou pořádaná ve spolupráci Instituto Cervantes a Iberoamerického 
centra MUP. 
10. 4. 2018 od 18:30 do 20:00 Instituto Cervantes, Praha 
Paměť jednotlivce versus oficiální dějiny, „vnitřní exil“ během poválečného období ve 
Španělsku a literatura jako cesta k dosažení vlastní identity. Diskusi moderovala Kateřina 
Březinová. 
 
DĚJINY UMĚNÍ LATINSKÉ AMERIKY 
Veřejná diskuse pořádaná u příležitosti vydání publikace. Pořádáno ve spolupráci mezi 
SIAS FFUK a Iberoamerickým centrem MUP. 
25. 4. 2018, 17:00 Kampus Hybernská, Praha – Nové město 
Hosté: Kateřina Březinová, Monika Brenišínová, Markéta Křížová 
 
GENERÁLNÍ TAJEMNÍK ORGANIZACE AMERICKÝCH STÁTŮ LUIS ALMAGRO 
Kulatý stůl pořádaný ve spolupráci mezi SIAS FFUK a Iberoamerickým centrem MUP. 
Diskuse se studenty UK a Metropolitní univerzity Praha. 

https://www.mup.cz/kalendar/mexico-in-the-world/
https://www.mup.cz/kalendar/the-implications-of-the-end-of-special-treatment/
https://encarnacastillo.wordpress.com/
https://www.mup.cz/kalendar/krest-knihy-dejiny-umeni-latinske-ameriky/
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26. 4. 2018, Šporkův palác, FF UK. 
Host: Luis Almagro, uruguayský diplomat, politik a generální tajemník OAS.  
 
LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA EN LOS SESENTAS GLOBALES 
Kulatý stůl pořádaný ve spolupráci mezi Iberoamerickým centrem MUP a SIAS FFUK. 
20. 11. 2018, Středisko Iberoamerických studií UK 
Host: Aldo Marchesi, profesor na Universidad de la República v Montevideu a autor 
monografie Latin America's Radical Left: Rebellion and Cold War in the Global 1960s, 
(Cambridge University Press, 2017). 
 
 
AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH V ČR A V ZAHRANIČÍ V ROCE 2018: 
 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION (LASA), 23-26. 5. 
2018 BARCELONA 
Přednáška Dr. Kateřiny Březinové s názvem: „Small states and secondary actors in Latin 
America and Europe during the Cold War“ v rámci programové skupiny: Europe And Latin 
America. 
 
MEXICO AFTER ELECTIONS: PROMISING FUTURE OR POPULIST THREAT? 
Expertní diskuse v rámci mezinárodní konference Forum 2000 za účasti vedoucí 
Iberoamerického centra MUP. 
 9. 10. 2018, Goethe-Institut Praha 
Za účasti:  
Kateřina Březinová, Head of the Iberoamerican Centre, Metropolitan University Prague, 
Czech Republic 
José Manuel Vivanco, Human rights Watch, Executive Director of Americas Division, USA 
Marco Antonio Fernández Martínez, Tecnológico de Monterrey, School of Government, 
Mexico 
 
ZAHAJOVACÍ PŘEDNÁŠKA DR. BŘEZINOVÉ 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „FOURTH CÁTEDRA FRIEDRICH KATZ CONFERENCE“ 
pořádaná Vídeňskou univerzitou ve spolupráci s University of Chicago, USA: 
Walking Through Walls, Transgressing Frontiers: Border Regimes and Phantom Borders in 
North America and Central Europe since 1848  
18 -19. 10. 2018, University of Vienna 
Zahajovací přednáška (keynote) Dr. Březinové: „The U.S. – Mexico Border 
Bordering Processes and Conflicting Border Narratives“ 
 
PŘEDNÁŠKA DR. BŘEZINOVÉ 
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KOLOKVIUM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
ŠPANĚLSKO. 
IX SEMINARIO Y REUNIÓN CIENTÍFICA, GRUPO TRAMA: 
La creatividad en la sombra Relatos mestizos del arte en la sociedad contemporánea 
12-13. 11. 2018 
Přednáška Dr. Katerina Brezinova: El arte performativo, visual y narrativo del cordel 
brasileño en los siglos XX-XXI 

https://www.mup.cz/kalendar/la-izquierda-latinoamericana-en-los-sesentas-globales/
https://www.mup.cz/kalendar/mexico-after-elections-promising-future-or-populist-threat/
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: „MULTIPLE MODERNITIES IN LATIN AMERICA“ 
23/11/2018  Metropolitní univerzita Praha 
Zahajovací přednáška Dr. Březinové: Modernity in Historial and Political Discourse. 
 
HOSTOVSKÁ PŘEDNÁŠKA DR. BŘEZINOVÉ 
FILOSOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
Přednáška Dr. Kateřiny Březinové s názvem: „Latinos ve Spojených státech amerických“ 
5. 12. 2018 
 
HOSTOVSKÁ PŘEDNÁŠKA DR. BŘEZINOVÉ 
ANGLO AMERICAN UNIVERSITY, PRAHA. 
Veřejná přednáška Dr. Kateřiny Březinové „The Americas and the politics of migration“ 
6. 12. 2018 
 
HOSTOVSKÁ PŘEDNÁŠKA DR. BŘEZINOVÉ 
ZRCADLA A MASKY 
Expertní setkání. Přednáška Dr. Kateřiny Březinové: Hybridní kultury. Jak do modernity 
vstoupit a jak z ní vystoupit. 
14. 12. 2018, Oettingenský palác, Praha. 
 
 
PUBLIKACE 

 Březinová, K.: La frontera México-Estados Unidos. Prácticas de fronterización en el 
continente americano desde finales del siglo XX a principios del siglo XXI in 
Anuario Latinoamericano. Ciencias políticas y relaciones internacionales, v. 6 
(2018). ISSN: 2449-8483 Fronteras y zonas fronterizas en America Latina y el 
Caribe. 

 Březinová, K.: Umění Latinos v USA, in Brenišinová, M., Křížová, M.: „Dějiny umění 
Latinské Ameriky“, Karolinum, 2018, str. 316-335. ISBN: 978-80-246-3175-2 

 Březinová, K.: Néstor García Canclini: Hybridní kultury. Jak do modernity vstoupit a 
jak z ní vystoupit. Překlad předmluvy k novému vydání, Editorial Paidós, 2001, in 
Flemrová, A., Grauová, Š. (eds.): „Zrcada a Masky“, Karolinum, 2018. ISBN: 978-80-
7308-873-6 

 Březinová, K.:„Cordel“ mezi folklorem  a populární kulturou. Ilustrovaná brazilská 
poezie „na provázku“ in Grauová, Š., Rudolfová, A., Tichý, M. (eds.): „Brazíie 
v souvislostech“, Pavel Mervart, 2019. ISBN: 9788074653063 

 
VÝZKUM 

 Výzkumný projekt TRANSCULTURALIDAD, MESTIZAJE Y MUNDIALIZACIÓN, 
Registrační číslo: HAR2017-82394-R,  

Poskytovatel I+D+ Ministerio de Economía y Competitividad, Španělsko 

Řešitel: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. 

 Výzkumný projekt VVZ č.52-02 s podporou MŠMT ČR. Hlavní badatelka, vedoucí 
výzkumu. 
 

https://www.mup.cz/kalendar/the-americas-and-the-politics-of-migration/
https://journals.umcs.pl/al/article/view/8706
https://journals.umcs.pl/al/article/view/8706
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1.1.8.3 Centrum pro studium Blízkého východu (CMES) 

 
Centrum pro studium Blízkého východu je autonomní akademické pracoviště v rámci 
anglofonní katedry International Relations and European Studies na Metropolitní 
univerzitě Praha. Svoji činnost centrum zahájilo v říjnu 2005. Hlavním posláním CMES je 
zvyšovat informovanost o vývoji a fenoménech 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 2018 tak CMES mělo možnost pružně 
reagovat a zaznamenávat překotný vývoj na Blízkém východě, a to i ve spolupráci s 
odbornými pracovišti z veřejné sféry. 
 
 
KONFERENCE A KULATÉ STOLY: 

 
7. února – mezinárodní konference Islam in Europe – Qomm, Írán – příspěvek The Czech 
Media and the Issues of Islam 

13. listopadu – organizátor kulatého stolu Současný islám - trendy, tendence a dynamika 
– Dr. Bronislav Ostřanský, Orientální ústav AV ČR 

7. prosince – organizátor mezinárodní Annual Conference CMES: Middle East – The Media 
and PR Wars  
 
12. prosince – organizátor kulatého stolu: Inside the Shadowy World of Jihadists, Daud 
Khattak, Radio Free Europe 
 
PUBLIKACE: 
 
Břetislav Tureček: Nesvatá válka o Svatou zemi, 2. vydání, Universum, Praha 2018 
 
 
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 

 24 vystoupení na jiných vysokých a středních školách a na přednáškách pro 
veřejnost i neveřejné státní (bezpečnostní) složky v celé České republice 
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1.1.9 Katedra právních disciplín a veřejné správy 

 

Účast na externích a interních grantech 

a) externí granty katedry a účast na nich: 

 Katedra se v zastoupení svého vedoucího prof. K. Klímy i nadále účastní 
kontinuálního grantu Evropské komise, který zajišťuje Univerzita „Paul Cézanne“ 
v Aix-en Provence. V říjnu 2018 v tom smyslu se na této univerzitě s účastí 
jmenovaného zástupce katedry uskutečnilo komparativní téma „Diskreční role 
orgánů veřejné správy v Evropě při jejich rozhodování“.  

 v roce 1918 byla vyjednána spoluřešitelská účast prof. K. Klímy na 3letém grantu 
schváleném v systému VEGA (Slovenská republika) zaměřeném na téma 
„Aktuální otázky územní samosprávy“ pod centrální řešitelskou gescí Fakulty 
verejnej správy UPJŠ v Košicích.  

b) interní granty katedry a jejich realizace: 

 V roce 2019 byl úspěšně dokončen interní grant katedry, který pod gescí dr. J. 
Odehnalové a dr. P. Klímy zapojil do řešení i řadu studentů. Publikace pod 
názvem „Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech“ vyšla v 
koprodukci nakladatelství Metropolitan Prague Press a Wolters Kluwer, 2018. 

 

2. Vědecko-výzkumné záměry katedry 

 úspěšně pokračuje plnění programů Vědecko-výzkumného záměru MUP s 
gescemi: 

a) dr. Z. Horváthové, pod názvem „Veřejná správa, právní disciplíny a průmyslové 
vlastnictví“, 

b) prof. K. Klíma, pod názvem „Veřejná správa a lidská práva“, plánovaném na roky 2015 
až 2020, 

 v rámci tohoto projektu se uskutečnila společná tématická konference Katedry 
právních disciplín a veřejné správy MUP a Katedry trestního práva právnické 
fakulty Univerzity Karlovy v březnu 2018 s názvem „Dokazování v kontextu práva 
na spravedlivý proces“, z Katedry MUP se účastnilo 5 přednášejících včetně 
účasti na publikačním monografickém výstupu nakladatelství LEGES, 

 uvedenou konferenci zorganizoval prof. J. Jelínek, taktéž člen katedry KPDaVS, 
který také odborně redigoval příspěvky a zajistil jejich publikaci v nakladatelství 
LEGES.  

Zahraniční vědecké a konferenční aktivity katedry 

Pokračuje spolupráce katedry a jejích jednotlivých členů se slovenskými univerzitami: 

 katedra se prostřednictvím prof. K. Klíma zúčastnila na tématické konferenci k 
20. výročí Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košicích s názvem „ Aktuální otázky 
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územní samosprávy v dělbě moci“, současně s odevzdaným publikačním 
výstupem charakteru RIV, 

 prof. K. Klíma se dále účastnil činnosti Vědecké rady časopisu „Verejná správa“ 
vydávaného Fakultou Verejnej správy UPJŠ, 

 dr. Z. Horváthová je členkou Společnosti pro regionální vědu a politiku při 
Ekonomické univerzitě v Bratislavě, a dále členkou 2 edičních a redakčních rad, 

Účast na zahraničních konferencích: 

 prof. K. Klíma, se zúčastnil celkově 6 mezinárodních konferencí, zejména 
tématické konference, září 2019, Ústavní soud Slovenské republiky v Košicích, 

 dr. J. Malast, se zúčastnil celkově 4 mezinárodních konferencí, 

 dr. J. Odehnalová se zúčastnila 2 mezinárodních vědeckých konferencí, 

 dr. M. Odehnalová se zúčastnila 2 mezinárodních konferencí, 

Účast v grantových komisích, oborových radách, hodnotitelských radách apod.: 

 prof. K. Klíma je i nadále členem oborové rady „Ústavní právo“ na Právnické 
fakultě univerzity Komenského v Bratislavě, 

 dr. Z. Horváthová, je členkou hodnotitelů a zpravodajů dotačního programu 
„Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018“, a členkou 
hodnotitelského týmu veřejných zakázek (projektů) TAČR: Zéta, Epsilon, Éta, 
Omega, s efektivní účastí na 12 hodnoceních, 

 doc. I. Chvátalová je členkou Vědecké rady Výzkumného ústavu práce a 
sociálních věcí, a dále pak členkou organizace Společnost pro pracovní právo a 
sociální zabezpečení,  

 prof. K. Klíma se jako oponent účastnil doktorandských (2), habilitačních (2) a 
inauguračních (profesorských) řízení na právnické fakultě Univerzity Komenského 
v Bratislavě. Pod jeho vedení titul Ph.D. obhájil na téže fakultě doktorand dr. 
Gutwin ze SRN (prosinec 2018), pokračuje tak ve vedení 1 doktoranda, 

 dr. Z. Horváthová uskutečnila celkově 2krát tzv. Erasmus teaching aktivity, a to: 
na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici (květen 2018) a na Univerzitě 
svatého Cyrila a Metoda v Trnavě (říjen 2018), 

 

Publikační činnost členů katedry, zejména v oblasti tzv. RIVových výstupů 

Jako vědecko výzkumná činnost byla připravena, předložena k publikaci a většinou již 
publikována řada vědeckých článků RIVového charakteru. 

 kolektivní monografie „Právní aspekty hazardních her“, Praha: Wolters Kluwer, 
2018, a to s příspěvkovou účastí dr. K. Kramáře, dr. J. Rajchla,  

 kolektivní monografie „Dějiny českého soudnictví“, v níž přijal podstatnou účast 
doc. J. Bílý. 
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Další publikační činnost katedry: 

 prof. K. Klíma publikoval 5 odborných článků v zahraničních a domácích 
vědeckých sbornících, 

 dr. Z. Horváthová publikovala 2 odborné články v zahraničních časopisech Scopus 
databáze, 

 dr. J. Odehnalová publikovala 5 odborných (RIV) článků v domácích časopisech, a 
předala do tisku 3 další články s vročením 2018, 

 doc. J. Bílý publikoval 5 odborných článků, 

 dr. M. Svobodová publikovala 4 odborné články, 

 doc. I. Chvátalová publikovala 3 odborné články. 

 

Další externí odborné aktivity katedry 

Katedra pokračovala v rozvoji spolupráce s odbornou praxí a se středními školami: 

 Katedra i v tomto roce zorganizovala mnohočetná odborná vystoupení na 
státních orgánech různých stupňů (7), jakož i na úrovni územní samosprávy 
(krajské a městské úřady) – celkově 11 vystoupení, 

Členství členů katedry v orgánech a institucích odborné praxe: 

 dr. P. Klíma je v roce 2018 nově jmenovaným rozhodcem Rozhodčího soudu při 
hospodářské a obchodní komoře České republiky, 

 dr. K. Kramář se zúčastnil konference Ministerstva vnitra ČR na téma „ K zákonu 
o kontrole“, přičemž vystoupil se dvěma tématy, 

 dr. K. Kramář je členem (1) Akreditační komise Ministerstva vnitra pro vzdělávací 
instituce, a (2) rozkladové komise Národního bezpečnostního úřadu, 

 dr. J. Rajchl je členem 3 rozkladových komisí (Česká národní banka, Ministerstvo 
financí, Ministerstvo pro místní rozvoj), 

 dr. V. Novotný trvale pokračoval v operativní konzultační činnosti v kontaktu s 
obecními a městskými úřady Budějovického kraje, 

 dr. J. Rajchl je členem Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a 
správnímu trestání. 
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1.1.10   Katedra politologie a humanitních studií 
 
Studijní a pracovní cesty 
Akademičtí pracovníci Katedry politologie a humanitních studií se účastnili řady 
mezinárodních vědeckých a odborných konferencí v ČR i v zahraničí (podr. viz níže) a 
rovněž se zapojili do těchto učitelských mobilit v rámci programu Erasmus +: 
 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 

 19. 3. – 23. 3. 2018 - University of Craiova, Rumunsko 

 10. – 5. 10. 2018 - Mykolo Romerio Universitas, Litva 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

 19. - 23. 2. 2018 - Andrássy Universität Budapest, Maďarsko 

 6. - 9. 9. 2018 - Corvinus Universität Budapest, Maďarsko 
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. 

 19. 3. – 23. 3. 2018 - University of Craiova, Rumunsko 
PhDr. Petr Just, Ph.D. 

 19. 3. – 23. 3. 2018 - University of Craiova, Rumunsko 

 20. 5. – 26.5. 2018 - University of Ljubljana, Slovinsko 

 23. 9. – 4. 10. 2018 - University of Iceland, Island 
 
Prof. RNDr. Ivo Budil se dále zúčastnil týdenního studijního pobytu v Bibliotheque 
Nationale v Paříži. Doc. PhDr. Ladislav Cabada působil v průběhu akademického roku 
2017/2018 jako Visiting Professor na Fakultě politických věd Univerzity Mateje Bela 
v Banské Bystrici (Slovensko) 
 
Zastoupení členů katedry 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: 
International Political Science Association: PhDr. Petr Just, Ph.D., doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D., prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., členové asociace 
Central European Political Science Association: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., 
prezidentem asociace do 14. 9. 2019, PhDr. Petr Just, Ph.D., členem výboru a generálním 
tajemníkem 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 
American Political Science Association: PhDr. Petr Just, Ph.D., člen společnosti 
Slovenian Political Science Association: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., členem 
asociace 
Czechoslovak Society of Arts and Sciences: prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc., prezidentem 
společnosti, PhDr. Petr Just, Ph.D., členem společnosti 
Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872): PhDr. Jan Bureš, Ph.D., člen společnosti 
Rada vysokých škol ČR: PhDr. Petr Just, Ph.D., členem předsednictva Rady 
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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; členem Oborové rady 
doktorského oboru politologie na FSV UK v Praze; členem Oborové rady doktorského 
oboru politologie na VŠE v Praze; členem oborové rady oboru Politologie na UPOL 
 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 
- členem vědecké rady FF ZČU v Plzni; místopředsedou Oborové rady doktorského oboru 
Politologie na FF ZČU v Plzni; členem Oborové rady doktorského oboru Mezinárodní 
vztahy na FF ZČU v Plzni; členem Oborové rady doktorského oboru Politologie na FSS MU 
v Brně; členem Oborové rady doktorského oboru Politologie na FPVMV UMB v Banskej 
Bystrici, Slovenská republika 
  
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
- členem oborové rady doktorského studijního programu Politologie na FF UK v Praze; 
členem vědecké rady Communication and Media Research Centre, University of 
Bucharest, Rumunsko; členem Vědecké rady Masarykovy demokratické akademie 
 
PhDr. Petr Just, Ph.D.  
- členem Rady pro koncepci a výzkum, Institut kontroly, o.p.s.; 
- členem International Scientific Committee, Center for Post-Communist Studies 
Conference, Craiova, Romania. 
 
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 
- členem Oborové rady doktorského studia Archeologie FF ZČU; členem Oborové rady 
oboru Etika 1. LF UK; členem Oborové rady oboru Teorie a dějiny vědy a techniky FF ZČU 
 
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:  
 
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 
- Anthropologia Integra; Nakladatelství Triton; West Bohemian Historical Review; Kuděj - 
Časopis pro kulturní dějiny; Acta FF ZČU 
 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
- Politics in Central Europe; Revista de Stiinte Politice, University of Craiova; Journal - 
Annals of the University of Craiova: History 
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doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 
- Politics in Central Europe - šéfredaktor; Družboslovne razprave; Polish Political Science 
Review/Polski Przegląd Politologyczny; Politické vedy/Political Sciences; Politologický 
časopis/Czech Journal of Political Science; Central European Journal of International and 
Security Studies; Politologická revue; Středoevropské politologické studie; MUP Press; 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; Research in Social Sciences; Studia Politicae 
Universitatis Silesiensis; Europan Mirror; Journal of Comparative Politics 
 
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. 
- Central European Journal of Politics; Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences 
Politiques; Právnické listy; Politologická revue, šéfredaktor 
 
PhDr. Petr Just Ph.D. 
- Central European Journal of International and Security Studies; Politické vedy; Political 
Science Forum – Politologické fórum; Revista de Stiinte Politice; Annals of the University 
of Craiova: History; Dvacáté století – Twentieth Century 
 
prof. PhDr. Michal Klíma M.A., CSc. 
- Ústav mezinárodních vztahů (ediční rada) 
 
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: 
 
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 

 World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Praha, červenec 
2018 

 Kongres ČSPV, MUP, Praha, září 2018 
 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 

 20. – 21. 2. 2018: Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 
1948 a jeho dôsledky na spoločnosť; pořadatel: Ústav pamäti národa; Ústav pro 
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soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Národná rada Slovenskej 
republiky; přednesen příspěvek: Edvard Beneš a únor 1948 

 23. - 24. 3. 2018: 8. mezinárodní vědecká konference After Communism. East and 
West Under Scrutiny; pořadatel: Center of Post – Communist Political Studies, 
University of Craiova, Rumunsko; přednesen příspěvek: President Edvard Beneš in 
the Political Crisis in Czechoslovakia in February 1948 

 14. 9. 2018: 23rd Annual Conference of Central European Political Science 
Association (One hundred years after: 1918-2018), pořadatel: Metropolitní 
univerzita Praha; přednesen příspěvek: The Idealization of the Soviet Regime in 
Post-War Czechoslovakia (1945 - 1948) As a Pro-Soviet Policy Instrument; 
současně předsedající panelu Historical aspect of development of Central Europe 
1918-2018 

 19. 4. 2018: vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci „100 let 
československé demokracie,“ pořádané vysokou školou ARC – VŠ politických a 
společenských věd, Kutná Hora; přednesen příspěvek: Edvard Beneš a dvě největší 
krize jeho kariéry – Mnichov 1938 a únor 1948 

 20. 8. 2018: vystoupení na XXV. Letní škole výchovy k občanství, demokracii a 
evropanství, pořádané Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci; 
přednesen příspěvek: Prezident smolař? Mnichov 1938 a únor 1948 – největší 
krize politické dráhy Edvarda Beneše 

 6. 9. 2018: vystoupení na VII. kongresu České společnosti pro politické vědy, 
Praha; přednesen příspěvek: Lidová nebo demokracie? Analýza představ 
stranickopolitických elit třetí československé republiky o cílech a limitech radikální 
proměny ústavního, politického a ekonomického systému 

 27. 9. 2018: vystoupení na konferenci Československo v proměnách Evropy 20. 
století, pořádané Historickým ústavem AV ČR, Praha; přednesen příspěvek: Od 
demokracie k lidové demokracii: proces vytváření nového politického a 
ekonomického systému v Československu a v Maďarsku po druhé světové válce 

 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

 4th Prague Populism Conference "Current Populism in Europe: Culture, History, 
Identity", Praha, 21.-22.5.2018, FSV UK, Goethe Institut a Heinrich Böll Stiftung, 
příspěvek na téma "Anti-modern and anti-liberal narratives from the pre-
Communist past as the source of contemporary populist agenda in Central 
Europe" 

 XIV. Brněnské politologické symposium "České parlamentní a prezidentské volby", 
Brno, 22.3.2018, příspěvek na téma "Výsledky parlamentních voleb v roce 2017 
optikou konfliktních linií a nadnárodních stranických uskupení" 

 Konference "100 let československé demokracie", Academia Rerum Civilium, 
Galerie Středočeského kraje a Společnost Václava Morávka, Kutná Hora, 19.-
20.4.2018, příspěvek na téma "Nestabilita vlád jako enodgenní problém 
československé a české demokracie?" 

 7. kongres českých politologů, Praha, 6.-7.9.2018, příspěvek na téma "Useful 
and/or toxic? Czech Foreign Policy and the Visegrad dilemma of (Central) 
European cooperation" 
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 23. výroční konference CEPSA, Banská Bystrica, 13.-14.9.2018, příspěvek na téma 
"The Three Seas Initiative as a new challenge for the ECE countries" (společně s M. 
Górkou) 

 10th International Symposium "Czech Foreign Policy": Rethinking the Future, 
Praha, 19.-20.9.2018, příspěvek na téma "Useful and/or toxic? Czech Foreign 
Policy and the Visegrad Dilemma of (Central) European Cooperation" 

 
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. 

 23rd Annual Conference of Central European Political Science Association, CEPSA, 
Banská Bystrica, Slovensko, 13.a 14. září 2018 

 8th International Conference After Communism. East and West Under Scrutiny, 
Craiova, Rumunsko, 23. až 24. března 2018 

 Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství, 25. ročník, téma: Století 
proměn československé a české státnosti, KSV PedF, UP v Olomouci, Olomouc, 19. 
až 22. srpna 2018 

 VII. Kongres České společnosti pro politické vědy, ČSPV, Praha, 6. až 7. září 2018 
 
PhDr. Petr Just, Ph.D. 

 23.-24.3.2018, Craiova, Rumunsko: After Communism: East and West under 
Scrutiny (pořadatel: Center of Post-Communist Political Studies, University of 
Craiova, Romania) - vystoupení s příspěvkem 

 19.-20.4.2018, Kutná Hora, ČR: 100 let československé demokracie (pořadatel: 
Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd) - 
vystoupení s příspěvkem 

 10.-12.7.2018, Praha, ČR: World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and 
Sciences (pořadatel: Československá společnost pro vědy a umění, Metropolitní 
univerzita Praha) - vystoupení s příspěvkem 

 21.-25.7.2018, Brisbane, Austrálie: 25th World Congress of Political Science 
(pořadatel: International Political Science Association) - vystoupení s příspěvkem 

 30.8.-2.9.2018, Boston, USA: 114th APSA Annual Meeting & Exhibition (pořadatel: 
American Political Science Association) - vystoupení s příspěvkem 

 6.-7.9.2018, Praha, ČR: VII. kongres České společnosti pro politické vědy 
(pořadatel: Česká společnost pro politické vědy, Metropolitní univerzita Praha) - 
hlavní organizátor, vystoupení s příspěvkem 

 13.-14.9.2018, Banská Bystrica, Slovensko: 23rd Annual Conference of the Central 
European Political Science Association (pořadatel: Central European Political 
Science Association, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita 
Mateja Bela, Banská Bystrica) - vystoupení s příspěvkem 

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

 25th IPSA World Congress of Political Science, Brisbane, Australia July 21-25, 2018 

 VII. kongres České společnosti pro politické vědy, MUP, Praha, 6. - 7. 9. 2018 
 
PhDr. Jan Květina, Ph.D. 

 Od Włodkowica i Chelčickiego do Havla i Jana Pawła II. Wolność narodu i wolność 
jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze, Ośrodek Myśli 
Politycznej, Kraków, Polsko 
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 Republicanism in the History of Political Philosophy and Today: 3rd Biennial Ideas 
in Politics Conference, Institute of Political Studies, Charles University; School of 
International Relations and Diplomacy, Anglo-American University; Center for 
Political Philosophy, Ethics and Religion at Charles University, Praha, Česká 
republika 

 Aktuelle Aspekte eines Österreichisch-Ungarischen Kompromisses: 150 Jahre 
Ausgleich Österreich-Ungarn, Andrássy Universität Budapest, Maďarsko 

 100 let československé demokracie, Academia Rerum Civilium, Kutná Hora, Česká 
republika. 

 European narratives of crisis, Centre of Excellence in Law, Identity and the 
European Narratives, University of Helsinki, Finsko. 

 VII. Kongres České společnosti pro politické vědy, ČSPV - Metropolitní univerzita 
Praha, Česká republika 

 
Grantová činnost 
 
Externí granty  

 

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

 
Interní granty řešené akademickými pracovníky v roce 2018  
 

 Politické vědy, média, kultura, jazyk, grant Institucionální podpory rozvoje 
výzkumné organizace 2017 – 2020, hlavní koordinátor: doc. PhDr. Ladislav Cabada, 
Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Jan Bureš, Ph.D.; Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.; PhDr. Petr 
Just, Ph.D.; PhDr. Jan Květina, Ph.D. 

 
Výběr z publikační činnosti za rok 2018 

 Budil, Ivo.  William Winwood Reade a formování britské afrikanistiky. Vybrané 
aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018 

 Bureš, Jan. Obraz Sovětského svazu ve třetí Československé republice (1945 – 
1948) jako nástroj prosovětské politiky. Politické vedy, 2018 

 Bureš, Jan. The Idealization of the Soviet regime in Post-War Czechoslovakia. 
Annals of the University of Craiova. History, 2018 

 Cabada, Ladislav.  The Visegrad Cooperation in the Context of Other Central 
European Cooperation Formats. Politics in Central Europe, 2018 

 Cabada, Ladislav.  The Visegrad Group as an ambitious actor of (Central-) 
European foreign and security policy. Politics in Central Europe, 2018 

 Cabada, Ladislav a kol. Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské 
skupiny. Praha: Togga, 2018 

 Cabada, Ladislav. Příliš mnoho regionálních organizací? Perspektivy 
středoevropské spolupráce. Pravicová řešení politických výzev pro rok 2019, 
Praha: Wilfred Martens Centre for European Studies, Konrad-Adenauer-Stiftung a 
TOPAZ, 2019 
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 Cabada, Ladislav. Stranicko-politický systém (1848-1918); Stranicko-politický 
systém (1918-1938); Stranicko-politický systém (1945-1948). Encyclopedie českých 
právních dějin, Praha: Aleš Čeněk. 2018 

 Charvát, Jakub – Just, Petr. Politické zemětřesení 2016? Dynamika stranického 
systému na Slovensku od roku 2002. Politické vedy, vol. 21, n. 1 

 Just, Petr. Pod Tatrou sa blýska: strany, vlády a koalice na Slovensku v letech 2006 
až 2016. Praha: Metropolitan University Prague Press & Libri, 2018. 

 Just, Petr – Brunnerová, Olga – Charvát, Jakub a kol. Dobývání Hradu: česká 
prezidentská volba 2018. Praha: Metropolitan University Prague Press & Togga, 
2018. (autoři kapitol z řad členů katedry: Ladislav Cabada, Jakub Charvát, Petr Just, 
Jan Outlý) 

 Květina, Jan - Bureš, Jan. Post-Communist Regimes in Central Europe thirty years 
after: Time for another Revolution? The Future Revolutions in Centra and Eastern 
Europe. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs, 2018 
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1.1.11    Katedra průmyslového vlastnictví 
 
Studijní a pracovní cesty 
 
V roce 2018 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 „Právní ochrana duševního vlastnictví“. 
I v roce 2018 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 2018 byla přijata na tyto 
stáže jedna studentka MUP a další úspěšně tuto jednoroční pracovní stáž v Úřadu 
Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante dokončila.  
 
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 2018 zajišťovala členství a činnost v těchto 
mezinárodních institucích: 

 International Association for the Advancement of Teaching and Research in 
Intelectual Property – ATRIP; 

 Arbitration and Mediation Center WIPO, Geneve, Switzerland; 

 AIPPI – International Association for the Protection of Intellectual Property; 

 členství v redakční radě časopisu „European Copyright and Design Report“, 
London; 

 součinnost s Arbitrážním a mediačním centrem Světové organizace duševního 
vlastnictví v Ženevě, Švýcarsko.  

 
Spolupráce s mezinárodními organizacemi a školami 
V průběhu roku 2018 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. 
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Katedra průmyslového vlastnictví působila v roce 2018 jako: 

 Garant programu Pan European Seal-Professional Traineeship Programme, EPO a   
OHIM;  

 Garant mezinárodních specializačních kurzů pro doktorandy „WIPO Advanced 
Intellectual Property Research Seminar, Ženeva; 

 Team Coordinator evropského grantu „Support for awareness raising activities 
about  the value of IP and the damages of Couterfeiting and piracy“, GR/001/15;  

 
Příspěvky na mezinárodních konferencích a seminářích: 

 Mezinárodní doktorský seminář 21. – 24. 5. 2018, 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 „Služby a činnost Světové organizace duševního 
vlastnictví“, 17. října 2018, ÚPV Praha, příspěvky: Hana Churáčková; 

 „Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví“, MUP Praha 12. října 2018, 
příspěvky: dr. Josef Kratochvíl, JUDr. Marek Beneš, prof. Peter Vojčík, Mgr. Radka 
Stupková, Mgr. Martina Zdvihalová, pat. zástupce Jiří Effmert; 
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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 2018 zajišťoval Ústav ve spolupráci s Katedrou průmyslového vlastnictví tuto 
vědeckovýzkumnou činnost: 
 

 Realizované výstupy ve formě grantů 

 Realizované konference 

 Vydané knižní publikace 2017-2018 

 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 2018:  
 

 Pavlíčková, Pecková, Boháček: Systém právní ochrany průmyslového vlastnictví 
v SRN, 1. 7. 2017-31. 10. 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 
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Interní granty řešené 

 Hák, Adlerová: Průmyslová práva v anglofonních afrických zemích, 30. 9. 2019 

 Čada, Beluský: Veřejná podpora transferu znalostí výzkumných organizací, 30. 9. 
2019 

 
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 

 
Realizované konference 
 
Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví, Praha 12. října 2018 
 
Vydané knižní publikace v roce 2018 
 

 Jakl, L. a kol.  Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví. Praha: 
Metropolitan University Prague Press, 2018. 

 Zdvihalová, M. a kol. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Praha: 
Metropolitan University Prague Press, 2018. 

 Machů, M.; Adlerová, E. Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké 
a smíšené právní tradice. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. 

 Pospíšil, M. Specifika ochrany duševních práv v České republice a ve světě. Praha: 
Metropolitan University Prague Press, 2018. 

 Boháček, M.; Pecková, A. Systém právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN. 
Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. 

 
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 
poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělání na 

území ČR  
za rok 2018 

 

1 Základní údaje o poskytovateli 

 

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 

 

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, 2019 

 

 
 
V Praze dne 29. dubna 2019 

  
 
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 3, str. 84 

 

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 

místopředsedkyně:       Mgr. Jaroslava Kněnická  

člen:       Mgr. Václav Krása  

V roce 2018 skončilo funkční období těmto členům Správní rady: 

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 

Mgr. Tomáš Kladívko  

Mgr. Ivana Koutská  

 

Dozorčí rada 

předseda:  Mgr. Tomáš Kladívko  

členové:  Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. (od roku 2018)      

                          Ing. Karolina Neuvirtová 

V roce 2018 skončilo funkční období těmto členům Dozorčí rady: 

JUDr. Pavel Novák 

Mgr. Marie Knížová 
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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 (do 30. 8. 2018):                                     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 studijní záležitosti:                                                           PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 

Prorektorka pro kvalitu a rozvoj (do 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: doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D. (od 2018) 

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

Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií:  doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. (od 
2018) 

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

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

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

 

Vědecká rada: 

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.  

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

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.  

doc. Mats Rickard Braun, Ph.D. (od 2018) 

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

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

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.  

prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.  

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. 

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.  

doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D. (od 2018) 

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl  

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

doc. 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. 

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.  

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. 

 

Rada pro vnitřní hodnocení: 

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

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

tajemník: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  

členové: 

JUDr. Marek Beneš  

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

prof. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.  
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PhDr. Jan Bureš, Ph.D.  

PhDr. Petr Just, Ph.D.  

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.  

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

Ing. Martina Kotyková (do 31. 12. 2018) 

 

Rada pro přípravu studijního programu Cestovní ruch: 

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.  

Ing. Miroslav Bukva  

PhDr. Nora Dolanská, MBA  

PhDr. Jana Hudcová  

Ing. Radek Chaloupka  

prof. PhDr. Michal Klíma, CSc.  

PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová 

Jan Kubinec  

Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D.  

Ing. Petr Lžičař, Ph.D.  

Ing. Jana Sirotková, Ph.D.  

Viliam Sivek  

Mgr. Ondřej Špaček  

Zdena Štěpánková  

Michal Veber  

 

Akademické grémium:  

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

PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor 

Dita Svěntá, úseková ředitelka pro organizaci studia (do 30. 8. 2018)                                      

Vojtěch Černý, student (do 3. 12. 2018) 

David Vodák, student (do 3. 12. 2018)    

Sabina Novotná (od 4. 12. 2018) 

Bc. Marek Picek (od 4. 12. 2018) 

Martina Vuksan (od 4. 12. 2018) 

Bc. Tomáš Vranka, DiS. (od 4. 12. 2018) 
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d) 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. 
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. 

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. 

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 
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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 20 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.   

MUP je 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. 

 

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; 
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 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. 
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2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací 
činnost  

 

Magisterský program Conflict and Security 

 

Forma studia: prezenční 

Délka: 12 měsíců 

Akademický titul: M.A. (Master of Arts) v souladu s předpisy Velké Británie 

Jazyk výuky: anglický 

 

Magisterský program Conflict and Security se standardní dobou studia v rozsahu jednoho 
roku studijní program Aston University Birmingham, Velká Británie, realizovaný ve 
spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha. Program je vyučován pouze v prezenční 
formě. Studující tráví první semestr na Aston University, kde studují řadu základních a 
volitelných kurzů. Druhý semestr se koná na Metropolitní univerzitě v Praze (MUP), kde 
studují další kurzy a plánují závěrečnou disertaci. Během závěrečného a třetího semestru 
se studenti zaměřují výhradně na výzkum a psaní závěrečných dizertací. Všechny kurzy 
jsou vyučovány v angličtině; všechny atestace musí být odeslány v angličtině. 

Na obou institucích se studující účastní přednášek, aktivně participují v interaktivních 
seminářích a simulačních cvičeních a provádějí individuální či skupinový výzkum pod 
vedením vyučujících. V Aston University se studentky a studenti mají možnost účastnit 
akcí pořádaných akademickou tématickou skupinou Politics and International Relations, 
včetně hostujících přednášek, výzkumných seminářů a konferencí o současné 
mezinárodní politice organizovaných Aston Centre for Europe.  Studující se také mohou 
zúčastnit týdenní studijní návštěvy evropských institucí v Bruselu. Na Metropolitní 
univerzitě Praha se studující účastní pravidelných výzkumných akcí a seminářů Centra pro 
bezpečnostní studia a každoroční studentské konference.  

 

Na začátku akademického studia jsou všem studujícím přiděleni osobní výzkumní vedoucí 
na Astonu a MUP. Hodnocení se provádí širokou škálou forem, od esejí, prezentací a 
výzkumných zpráv až po briefingy a kampaňová portfolia. 

 

Kurzy a kreditní hodnocení: 

Předmět Povinný/Povinně 
volitelný 

Vyučován 
na/Semestr 

Kreditní 
hodnocení ECTS  

International Security Povinný Aston/ Semestr 1 10 

Concepts and 
Strategies for 
Qualitative Social 
Science 

Povinně volitelný Aston/ Semestr 1 10 

Religion and Politics Povinně volitelný Aston/ Semestr 1 10 
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The Politics of Rogue 
States 

Povinně volitelný Aston/ Semestr 1 10 

Corruption-Crime-
Terror Nexus: Security 

Povinně volitelný Aston/ Semestr 1 10 

Human Security, 
Peacekeeping and 
Peacebuilding 

Povinný MUP/ Semestr 2 10 

Conflicts and Conflict 
Resolution 

Povinný MUP/ Semestr 2 10 

Conflicts in Central, 
Eastern Europe and 
Post-Soviet States 

Povinně volitelný MUP/ Semestr 2 10 

Contemporary 
Analysis of East Asian 
Security 

Povinně volitelný MUP/ Semestr 2 10 

Actors and Power in 
Global Security 

Povinně volitelný MUP/ Semestr 2 10 

Dissertation Module Povinný Aston/MUP/ Semestr 
3 
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V prvním a druhém semestru musí studující absolvovat povinné kurzy a zvolit jeden z povinně 
volitelných kurzů pro každý semestr. Všichni studentky a studenti musí odevzdat a obhájit svou 
závěrečnou disertaci. Celkové kreditní hodnocení potřebné k dokončení programu je 90 kreditů 
ECTS. Přidělené kredity odrážejí poměrnou část intenzity pracovního zatížení studenta nezbytnou 
pro úspěšné ukončení daného předmětu. 

 

Organizace akademického roku: 
Orientační týden: polovina září 
Semestr 1: polovina září – polovina prosince 
Semestr 2: začátek února – polovina května  
Semestr 3: polovina června – konec září  
Odevzdání magisterské práce a ukončení studia: konec září 
Promoce a předání diplomů: jaro následujícího roku (promoce budou probíhat vždy na 
Aston University, Birmingham) 
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3 Studenti 
 

Magisterský program Conflict and Security byl v akademickém roce 2017/2018 realizován 
poprvé a studovalo jej pět studentů. Čtyři studenti byli absolventi bakalářských programů 
Metropolitní univerzity Praha, jeden student byl absolventem bakalářského programu 
Aston University Birmingham.  
 

Poradenské a další služby pro studenty 

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. Na MUP funguje také 
oddíl Sportovní klub bez bariér, jehož úkolem je motivovat tělesně postižené studenty ke 
sportu. V roce 2018 se studenti v rámci Oddílu ŠBB zúčastnili několika sportovních akcí 
(turnaj v boccie, Desítka na Desítce, Sportovní den ŠBB, Běchovice) a výletů (např. výprava 
do Třeboně a na Karlštejn).   

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. 

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. 

Studenti zařazení do programu získají v souladu se Stipendijním řádem MUP stipendium 
ve výši 90 % 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 
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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 2018 MUP oslavila 15 let realizace sociálního programu ŠBB. Během této doby na 
MUP studovalo 335 handicapovaných studentů, z toho úspěšně absolvovalo studium 222 
handicapovaných studentů. Součástí oslav bylo uspořádáno 3. kolokvium s názvem 15 let 
Školy bez bariér, které se konalo 13. 6. 2018 v prostorách MUP v Praze 10. V programu 
kolokvia zazněly příspěvky na téma Vysokoškolské vzdělávání osob se zdravotním 
postižením a zaměstnávání absolventů vysokých škol nebo na téma Podpora 
vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením, dále příspěvky o 
zaměstnávání a o volném čase handicapovaných. V závěru kolokvia byla představena a 
pokřtěna kniha Václava Uhra Tak na život. 15 příběhů, životních osudů studentů a 
absolventů programu ŠBB symbolizuje 15 let, ve kterých MUP podporovala 
handicapované studenty a pomohla jim k zapojení na trhu práce a přispěla tak k jejich 
plnohodnotnému životu.        
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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 2018 přijala několik svých absolventek do řad zaměstnanců 
zahraničního oddělení. Nové akreditace studijních programů od roku 2018 zahrnují 
předměty úzce propojující výuku na MUP s firemní praxí.   

 

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.  

V roce 2018 MUP připravila a podala žádost o akreidtaci nového profesně zaměřeného 
bakalářského studijního programu Cestovní ruch, ve kterém se předpokládá úzká 
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spolupráce s profesními zájmovými organizacemi i soukromými firmami, a to jak při 
realizaci prakticky zaměřených předmětů, tak při zajišťování povinné praxe studentů. 
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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 vyučované v anglickém jazyce je požadována přijímací 
zkouška z anglického jazyka. Přijímací zkoušky se konají pouze pro prezenční formu studia.  

Uchazeči cizinci, kteří nemají český (případně slovenský) jazyk jako svůj rodný a hlásí se ke 
studiu v českém jazyce, musí prokázat svou znalost českého jazyka jak pro studium v 
prezenční, tak i v kombinované formě (s výjimkou občanů Slovenska a absolventů SŠ 
studia v českém jazyce). 

Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do 
prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor. 

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 2018/2019. Výsledky přijímacího řízení jsou 
zveřejněny na elektronické úřední desce na stránkách www.mup.cz.  

 

b) Spolupráce se středními školami v oblasti propagace MUP   

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 2018), Gaudeamus Nitra 
(říjen 2018), a Academia VAPAC Bratislava (září 2018), všechny veletrhy byly 
realizovány pracovníky na propagačním stánku, včetně přednášek akademických 
pracovníků MUP; 

 v květnu 2018 proběhl pátý ročník Jarní školy mediálních studií v Praze, kterého se 
zúčastnilo 9 pražských středních škol (cca 160 studentů). Studenti absolvovali 

http://www.mup.cz/
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2denní kurzy v multimediálních studiích v budově MUP na Jarově. Projekt se setkal 
s velmi pozitivním hodnocením vedení škol a především samotných studentů, kteří 
oceňují jak plnou vybavenost multimediálního studia, tak odborné vedení při 
seminářích;  

 v roce 2018 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 2018“, kterého se 
účastní cca 200 středoškoláků z celé ČR (simulace činnosti mezinárodních 
organizací EU); 

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

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

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

V roce 2018 Metropolitní univerzita Praha uspořádala celkem 125 akcí pro střední školy (z 
toho 74 se konalo přímo v dané střední škole, 51 bylo zorganizováno v prostorách MUP), 
z toho 13 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.  
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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. 

Metropolitní univerzita Praha přijala v roce 2019 nový Kariérní řád, formalizovaný jako 
vnitřní předpis univerzity formou rozhodnutí rektora. Kariérní řád byl schválen Radou pro 
vnitřní hodnocení dne 20. 3. 2019. Kariérní řád zohledňuje mimo jiné i profesní přestávky 
z důvodu rodičovství či dlouhodobé nemoci a i z těchto hledisek přináší zaměstnancům 
nejvyšší možnou míru flexibility nastavení pracovní zátěže a kariérního rozvoje vzhledem 
k osobním podmínkám každého zaměstnance. Kariérní řád MUP je postaven na těchto 
základních principech: 

 Do pozice akademického pracovníka v pracovním poměru jsou přednostně 
přijímáni uchazeči s akademickým titulem Ph.D. nebo jeho ekvivalentem (CSc., 
Th.D. apod.). 

 Řád stanovuje lhůty, v nichž nově přijatý akademický pracovník bez titulu Ph.D. 
musí zahíjit a ukončit doktorské studium; obdobně jsou lhůty stanoveny pro 
získání habilitací.  

 Akademičtí pracovníci MUP mají za povinnost soustavně pracovat na svém 
odborném růstu, což předpokládá jednak zvyšování odborné kvalifikace, a jednak 
intenzívní výzkumnou, publikační či jinou tvůrčí nebo uměleckou a pedagogickou 
činnost, a dále udržovat a rozvíjet mezinárodní spolupráci.  

 Každý akademický pracovník má v informaci o obsahu pracovního poměru 
stanoven svůj osobní kariérní plán. Jeho plnění je vyhodnocováno vedením MUP 
jednou za tři roky. 

 MUP poskytuje akademickým pracovníkům podmínky pro jejich profesní rozvoj a 
zvyšování odborné kvalifikace, které umožňují jejich kariérní růst, a to zejména 
vytvářením zázemí pro tvůrčí práci zejména vyvážeností badatelské a pedagogické 
práce; systematickým informováním o podmínkách pro zapojení do externích 
grantů a možnostech zahraničních stáží; flexibilitou v pracovních povinnostech 
a/nebo umožněním výjezdu na zahraniční odborné stáže především pracovníkům, 
připravujícím se k podání návrhu na zahájení habilitačního řízení nebo řízení ke 
jmenování profesorem MUP; flexibilitou v pracovních povinnostech akademických 
pracovníků, kteří se vracejí z mateřské nebo rodičovské dovolené či takových 
akademických pracovníků, u kterých dochází ke zpomalení kariérního růstu 
v důsledku zdravotních problémů či péče o nejbližší rodinné příslušníky, která jim 
umožní správné zapojení do pedagogické a badatelské práce; flexibilitou 
v pracovních povinnostech u těch akademických pracovníků, kteří zároveň 
vykonávají náročné řídící funkce v akademické oblasti (zejm. rektor, prorektoři); 
odpovídající úpravou pracovních podmínek pro akademické pracovníky 
s případnými různými druhy zdravotního postižení. 

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 
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Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti MUP na období 2017–2020, v němž 
systematicky řeší otázku personálního rozvoje a zajištění kvality studijních programů.  

Již v roce 2017 MUP přijala a na MŠMT registrovala Pravidla systému zajišťování kvality, 
jež ustavila Radu pro vnitřní hodnocení.  

 

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. 

 

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 v roce 2018 potýkala s poklesem zájmu studnetů o 
zahraniční studijní pobyty. To souvisí s řadou faktorů, mezi nimiž klíčovou roli hraje to, že 
studenti při studiu často pracují, jakož i to, že se nechtějí vzdávat pronajatého bydlení 
v Praze. MUP se snaží posilovat účast studentů na zahraničních mobilitních programech 
zejména vstřícně nastavenými pravidly Studijního a zkušebního řádu, která umožňují 
uznat celý zahraniční studijní pobyt v rámci studentova studijního plánu tak, aby student 
nemusel prodlužovat studium na MUP z důvodu zahraničního studijního pobytu.  

Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt jsou vybíráni přísným výběrem a 
prověřováním jejich jazykových znalostí. Kromě znalosti jazyka minimálně na úrovni B2 
musí každý žadatel předložit motivační dopis. 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 170 partnerských univerzit 
v 62 zemích. V roce 2018 Metropolitní univerzita vyslala na studijní pobyty 
celkem 133 studentů, přijala ke studiu 302 zahraničních studentů, kterým 
nabídla kurzy vyučované v angličtině na celkem čtyřech studijních oborech. Do 
programu Erasmus+ se také zapojili akademičtí pracovníci – MUP vyslala 
celkem 39 svých vyučujících na přednáškové pobyty do zahraničí, a přijala 
k výuce také 25 kolegů ze zahraničních partnerských univerzit – v obou 
případech to znamená téměř dvojnásobné zvýšení oproti roku 2017. 

 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.  

 Pracovníci zahraničního oddělení a pedagogové propagují účast na mobilitách 
a doporučují osobně studium v zahraničí dobrým studentům. 

 Každoročně pro nové studenty organizujeme setkání a předáváme jim 
informace o možnostech účasti na mobilitách. 

 Zahraniční oddělení organizuje několikrát do roka informační semináře pro 
zájemce o mobility i formou diskusních setkání se zájemci. 

 Zahraniční oddělení je přístupné během celé pracovní doby, aby pracovníci 
poskytli individuální konzultace zájemcům z řad studentů. 
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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 tak, 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, který se tak 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, která 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 k velkému množství vyučovaným oborů 
v angličtině a počtu 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.  

 

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 11 436 266 Kč. 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 2018 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 
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Vedle podpory na rozvoj výzkumné organizace MUP přirozeně usiluje i o získávání a 
využití dalších prostředků určených na výzkumné, resp. tvůrčí aktivity. V roce 2018 se 
jednalo o následující projekty: 

 

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 1 853 000,- 

Mgr. Charvát Jakub 
Ph.D. 

Zastoupení evropských občanů? 
Geografie evropských voleb, 
degresivní proporcionalita a 
zastoupení členských zemí v EP 

18-09161S 316 000,- 

Mgr. Kolmaš Michal 
Ph.D. 

Japonská národní identita a 
revisionismus Šinza Abeho 

18-05339S 777 000,- 

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 482 000,- 

 

 

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 247 690,60,- 

 

Specifickým způsobem grantové podpory je zapojení se akademických pracovníku MUP 
do projektů nesených jinými institucemi, konkrétně pak tyto dva projekty: 
 

 Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike 
migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach 
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Poskytovatel: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied 
Řešitel za MUP: Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 
Typ projektu: výzkumný projekt  
Registrační číslo: 1/0192/18 

 

 Transculturalidad, Mestizaje y Mundialización en el arte de la época 
contemporánea. Oriente-Occidente 
Poskytovatel: I+D+i Ministerio de Economía y Competitividad, Španělsko 
Řešitel za MUP: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. 
Typ projektu: výzkumný projekt  
Registrační číslo: HAR2017-82394-R 

 
 
Konečně, pracovníci MUP se v daném roce zapojili i do dvou běžících akcí COST: 

1. New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent 
(CA16213) a  

2. European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the 
Humanities (CA15137) 

 

 

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). 

Studenti prezenční formy doktorského studia získávají stipendium, financované 
z Interního grantového systému MUP, z něhož 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 Úřadem průmyslového vlastnictví. 
Oba ústavy disponují výbornými knihovnami a zejména badatelským potenciálem, jenž 
doktorandům i postdoktorandům MUP umožňuje snazší zapojení do badatelské 
komunity.  

 

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 

                                                 
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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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.    

V roce 2018 uskutečnila katedra mezinárodního obchodu tyto tzv. Career Days pro 
studenty: 

 13. 3. 2018 – setkání studentů s prezidentem Asociace komunikačních agentur 
panem Ing. Jiřím Mikešem 

 15. 3. 2018 - setkání studentů se zástupci mezinárodní konzultační a auditorské 
společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC). 

 20. 3. 2018 - setkání studentů se zástupcem globální informační a analytické 
společnosti Nielsen, panem Michalem Elšíkem, senior konzultantem v oblasti 
marketingové komunikace a výzkumu trhu. 

 27. 3. 2018 – setkání studentů s Martinem Lupou, zkušeným seniorním 
manažerem se zaměřením na produktový management, marketing a obchod. 

 29. 3. 2018 -  setkání studentů se zástupci americké pivovarnické skupiny 
Anheuser-Busch InBev 

 10. 4. 2018 - setkání studentů se zástupci společnosti Microsoft 

 17. 4. 2018 – setkání studentů se zástupci společnosti Vodafone a společnosti 
COOP 

 

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. 

 

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 
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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 aplikován rovněž v rámci řešení vědecko-výzkumných záměrů, 
případně dalších tvůrčích aktivit, jež nepodléhají externí evaluaci ze své podstaty (granty 
GAČR, TAČR apod.).  

MUP pokračovala v roce 2018 v naplňování Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 
činnosti MUP na období 2017–2020, který systematicky řeší otázku personálního rozvoje 
a zajištění kvality studijních programů. V této souvislosti Rada pro vnitřní hodnocení MUP 
zřídila v roce 2018 pětičlennou pracovní skupinu, jejímž úkolem je projednat návrh 
indikátorů a dalších nástrojů evaluace plnění Strategického záměru. Dále byla v praktické 
rovině naplňována v roce 2017 přijatá Pravidla systému zajišťování kvality; v souladu 
s těmito pravidly byla v roce 2018 uskutečněna první jednání Rady vnitřního hodnocení. 
Ta se osvědčila jednak při projednávání záměrů podání žádostí o akreditace studijních 
programů, a jedna při tvorbě pravidel pro hodnocení kvality na MUP. Z tohoto hlediska 
bylo pro MUP klíčovým kvalitativním skokem v roce 2018 především přijetí několika 
nových klíčových předpisů: 

 Rozhodnutí rektora č. 3/2018 - Pravidla pro administraci a psaní kvalifikačních 
prací na MUP: těmtito pravidly došlo nejen ke zpřesnění metodiky zpracovávání 
kvalifikačních prací, ale především k plošnému zavedení Antiplagiátorského 
elektronického systému Theses. 

 Rozhodnutí rektora č. 5/2018 - o administraci doktorského studia na Metropolitní 
univerzitě Praha: v tomto rozhodnutí rektora byly zpřesněny povinnosti studentů 
doktorského studia na MUP a zároveň byla celá agenda doktorského studia 
převedena do elektronického Studijního informačního systému. 

 Rozhodnutí rektora č. 11/2018 - Akreditační řád MUP: tímto předpisem byla 
nastavena přesná pravidla, definující proces vzniku, schvalování a změn návrhů 
studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu 
akreditačnímu úřadu.  

 Rozhodnutí rektora č. 14/2018 - o vyhlášení voleb do Akademického grémia 
Metropolitní univerzity Praha: na základě tohoto rozhodnutí byl stanoven nový 
volební systém do AG MUP, lépe reprezentující jednotlivé studijní skupiny. Nově 
zvolené Akademické grémium se aktivitou jeho členů také zapojilo do zlepšování 
kvality vzdělávacího procesu na MUP.  
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 Rozhodnutí rektora č. 18/2018 - Metodika řízené odborné praxe pro profesně 
orientované bakalářské studijní programy. 

V souvislosti s přípravou žádosti o akreditaci profesně orientovaného bakalářského 
studijního programu Cestovní ruch byla také v roce 2018 ustavena profesní Rada pro 
přípravu studijního programu Cestovní ruch, jejímiž členy jsou jednak akademičtí 
pracovníci MUP, a jednak představitelé významných profesních asociací, odborníků 
podnikového sektoru, veřejné správy a akademických pracovníků Metropolitní univerzity 
Praha. V roce 2018 byla na MUP také zahájena činnost nového vědecko-výzkumného 
centra – Institutu cestovního ruchu MUP. 
 
V rámci přípravy žádostí o akreditace studijních programů byly v roce 2018 ke každému 
navrhovanému studijnímu programu zpracovány tzv. Sebehodnotící zprávy, které 
umožňují zmapování stavu vědecko-výzkumné a publikační činnosti jednotlivých pracovišť 
MUP a ukazují také na případné problémy, jež je nutno do budoucna řešit. 
 
Vrcholem snahy o naplnění záměru výrazněji propracovat systém vnitřního hodnocení 
kvality na MUP bylo zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení MUP v roce 2019. 
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10 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 

 

Také v roce 2018 dosahovala výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost akademických 
pracovníků Metropolitní univerzity velmi vysoké úrovně, jak vyplývá z podrobného 
rozpisu konferenčních a publikačních aktivit, jakož i řešení vědeckých grantů v Hlavní části 
Výroční zprávy.  
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11 Třetí role vysoké školy 

 

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

Metropolitní univerzita Praha pokračovala v roce 2018 v řešení grantu 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 s Krajským úřadem Libereckého 
kraje a Magistrátem města Liberec a to především při realizací přednášek pro 
zaměstnance úřadu, zaměřených na různé oblasti práva. Akademičtí pracovníci MUP 
pravidelně přednášejí na středních školách Libereckého kraje.  

Metropolitní univerzita na Univerzitním středisku v Plzni pokračovala v tradici spolupráce 
s Městským úřadem v Plzni, jeho městskými částmi a Krajským úřadem v Plzni, a to 
zejména v kontextu realizace odborných, převážně právně orientovaných přednášek pro 
zaměstnance těchto institucí. Dále byla rozvíjena intenzivní spolupráce se středními 
školami, gymnázii a vyššími odbornými školami v Plzeňském a Karlovarském kraji. 
Primárním cílem spolupráce je široká nabídka odborných přednášek, které rozsahem a 
obsahem odpovídají požadavkům středních škol (tematicky se jedná o oblasti ekonomie, 
práva, mezinárodních vztahů a politologie). V roce 2018 jsme pokračovala spolupráce 
s Eurocentrem v Plzni. V tomto ohledu se jednalo o spolupráci spojující aktivity 
směřované ke středním školám. Zejména realizace přednášek spojených s vystoupením 
Státního tajemníka pro evropské záležitosti a také zástupců Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR a workshopů, přispěly k prohloubení spolupráce se segmentem středních škol. 
Rozvíjena byla také spolupráce s Mensou České republiky, která pravidelně pořádá ve 
spolupráci s Univerzitním střediskem v Plzni krajské kolo logické olympiády. V rámci 
spolupráce se zaměstnavateli se na Univerzitním středisku konal veletrh práce, který cílil 
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na zaměstnavatele ze soukromého sektoru (firmy v Plzeňského a Karlovarského kraje) a 
na instituce zřizované státem (např. Armáda ČR, Policie ČR, Celní správa, Eurocentrum 
apod.). Veletrh byl otevřen primárně studentům středních škol a Metropolitní univerzity 
Praha a také veřejnosti. Nedílnou součástí veletrhu byly odborně zaměřené workshopy. 
   

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

Metropolitní univerzita Praha je v současnosti jednou z největších soukromých vysokých 
škol 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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