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Hlavní část zprávy za rok 2019 
 

Metropolitní univerzita Praha pokračovala v roce 2019 v 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 2019.  

 

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• Euro-Gulf Information Centre, Rome (conference co-operation, historical 
reference colleague) 

• Department of English Language and Applied Linguistics, Faculty of Philology, 
University of Lodz, Poland 
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1) Seznam vědeckých konferencí, seminářů, workshopů, kulatých stolů a hostovských 
přednášek, pořádaných na MUP v roce 2019: 

 

prof. Bořivoj Hnízdo:  

- pořádání kulatého stolu Anglofonních studií k problematice Brexitu: „Brexit: 
Situation after Deadline of Negotiations“, 4. 4. 2019 

 

2) Informace o aktivní účasti na konferencích doma i v zahraničí v roce 2019: 

 

dr. Klára Kolinská: 

- mezinárodní conference: EGE UNIVERSITY 17th INTERNATIONAL CULTURAL 
STUDIES SYMPOSIUM, “Nature vs. Culture.” 8.-10. 5. 2019, s příspěvkem na 
téma: “We have to learn to be dogs again:” Human-Animal Consciousness and the 
‘Joy in Language’ in André Alexis’ Fifteen Dogs 

 

prof. Martin Procházka: 

- 15. 5. 2019, FF UK, Romanticism and Periodization, mezinárodní seminář, referát: 
Periodization as a Problem: The Case of American Romanticism 

- 22. 6. 2019, Universidade do Porto, Shakespeare's World and Present Challenges: 
New Faces in Interaction. Referát: From a Lost Eden to Bio-power: War and Nature 
in the Henriad 

- 12.-14. 12. 2019, Late Romanticism: Past and Present, KU Leuven, Belgie. Vedení 
plenárního semináře na téma: Transformations of European Late Romanticism. 

 

3) Přehled klíčové publikační činnosti za rok 2019: 
 
prof. Ivan Šedivý: 

- Ivan Šedivý, Stíny Velké války. Vliv světové konflagrace 1914–1918 na meziválečný 
vývoj. In: Od bouře k bouři. Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými 
válkami (1918–1939) Martin Kovář, Jakub Drábik, Jiří Padevět, (eds.), s. 29–46. 
V tisku, nakladatelství Academia. 
 

doc. Jan Volín: 
- Volín, J. (2019). The size of prosodic phrases in native and foreign-accented read-

out monologues. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2/2019, Phonetica 
Pragensia XV, 145–158. (vloženo do SISu už koncem roku). 

 
 

dr. Jakub Ženíšek: 
- Ženíšek, Jakub, Postmodern Cautionary Tale of Grassroots Democracy in Charles 

Johnson's 'The People Speak' (February 19, 2019). AWEJ for Translation & Literary 
Studies, Volume3, Number1. February 2019. Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3337272 

 

  

https://ssrn.com/abstract=3337272
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1.1.2 Katedra asijských studií  
 
Seznam vědeckých konferencí, seminářů, workshopů, kulatých stolů a hostovských 
přednášek, pořádaných na MUP: 
 
MSc. et MSc. Aleš Karmazin, Ph.D.: 

- spolupořádání konference Gender Issues in Asia Studies, MUP, 10. 4. 2019  
 

Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.: 

- Workshop s Maiko Ičiharou "Japanese Democracy Promotion", 17. 10. 2019 
 
doc. Blanka Knotková-Čapková.: 

- organizace konference Gender Issues in Asia Studies, MUP, 10. 4. 2019; Název 
příspěvku: Representing Femininities in Modern Bengali Literature 

 
 
Účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 
 
MSc. Et MSc. Aleš Karmazin, Ph.D.: 

- EISA EWIS, Krakow, Polsko, 26. – 29. 6. 2019 
- CyberCon, Brno, ČR, (zvaný řečník, pořadatel NÚKIB ČR), 18. – 19.  9. 2019 
- 13. česko-slovenská sinologická konference 2019, Olomouc, 23. 11. 2019 
 

Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.: 
- konference Nordic Association for Japanese Studies, Turku, Finsko, 23. 5. 2019; 

příspěvek: "How do states legitimize climatic targets in the Paris Agreement? 
Analysing the NDC discourse in broader political, climatic and economic context" 

- International Studies Association conference, Toronto, Kanada, 30. 3. 2019; 
příspěvek: "Reconstructing Hierarchy As the Key International Relations Concept 
and Its Implications for the Study of Japanese National Identity", 

- konference Iaponica Brunensia, Brno, 20. 9. 2019; příspěvek: "Still a discipline “in 
between”? A sociological survey of Japanese IR journals and university education" 

 
doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.: 

- Indie, Manipal University, únor 2019: 
- Keynote Address: Konference Collaborative International Conference on 

Gandhi & Tagore organised by MAHE and Edinburgh Napier University: 
“Samaj and Freedom(s) - the relevance of Gandhi and Tagore’s ideas 
today”; název příspěvku: Women´s Rights as Human Rights in Rabindranath 
Tagore´s Poems.  

- Hostovská přednáška: Feminism – Human Rights´ Discourse 
- Hostovská přednáška: To Gender Analysis of Religions 
- Hostovská přednáška: Feminist Methods of Research: Text (Literary) 

Analysis 
- Kypr, University of Nicosia, září/říjen 2019 

- Hostovská přednáška: Asian Studies as Interdisciplinary Branch (at MUP) 
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- Hostovská přednáška: Methodology of Comparative Gender Analysis of 
Religions 

 

 
Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2019: 
 
MSc. Et MSc. Aleš Karmazin, Ph.D.: 

- Karmazin, A. (forthcoming, on-line first): Slogans as an Organizational Feature of 
Chinese Politics. Journal of Chinese Political Science. First Online: 7. 1. 2020, DOI: 
10.1007/s11366-019-09651-w. (MUP) 

- Ganguly, S. – Smetana, M. – Abdullah, S. – Karmazin, A. (2019): India, Pakistan, and 
the Kashmir dispute: unpacking the dynamics of a South Asian frozen conflict. Asia 
Europe Journal, 17(1), 129–143. (MUP) 

- Karmazin, A. (2019): The Asian Infrastructure Investment Bank and China's 
Strategic Course. Korean Journal of Defense Analysis, 31(2), 293–308. (FSV UK) 

- Karmazin, A. (2019): Čínský politický vliv v Hongkongu [Chinese Political Influence 
in Hong Kong]. Acta Politologica, 11(1), 38–52. (FSV UK) 

 
Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.: 

- Kolmaš, M. a Š. Kolmašová (2019): A ‘pivot’ that never existed: America’s Asian 
strategy under Obama and Trump, Cambridge Review of International Affairs, 32 
(1): 61–79 

- Kolmaš, M. (2019): National identity and Japanese revisionism. London: Routledge 

- Kolmaš, M. (2019): Japan’s Security and the South Sudan Engagement: Internal 
and External Constraints on Japanese Military Rise Reconsidered, Central 
European Journal of International and Security Studies, 13 (1): 61–85 

 
doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.: 

- Blanka Knotková-Čapková. 2019. Několik zamyšlení nad podobami moci a jinakosti 
či blízkosti kulturních i osobních kontextů. In: Věra Sokolová, Ĺubica Kobová (eds.). 
Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe. Praha: 
FHS UK, s. 374–387. 

- Blanka Knotková-Čapková a kol. Indie z vnitřní i vnější perspektivy. V tisku MUP 
Press, na základě rozhodnutí Oddělení vědy bude vročeno za 2020. (Rukopis je 
hotov – byl dokončen v r. 2019, recenzní posudky také a jsou kladné, nyní probíhá 
závěrečná technická redakce textu. BKČ je autorkou Úvodu, kapitoly Indická 
(hinduistická) společnost z genderové perspektivy: Postavení žen a spoluautorkou 
Závěru). 

 
 

Členství v oborových, vědeckých radách a expertních komorách (2019) 
 
doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.: 

- Vědecká rada MUP 
- Vědecká rada MZV ČR 
- Oborová rada doktorského programu Filozofie, FF Ostravské univerzity 
- Genderová expertní komora ČR 
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Spolupráce s Aston University Birmingham, Velká Británie 

 

Katedra bezpečnostních studií dokončila v roce 2019 zajištění realizace magisterského 
oboru „Conflict and Security“, vyučovaného na Metropolitní univerzitě Praha ve 
spolupráci s Aston University v Birminghamu, Velká Británie.  Jednalo se o jednoletý 
magisterský obor zaměřený na konfliktní a bezpečnostní studia. Posluchačům oboru byl v 
průběhu studia poskytnut ucelený pohled na problematiku jednotlivých úrovní vládnutí a 
mezinárodních vztahů a jejich vazeb na tématiku konfliktů a bezpečnosti. Studenti strávili 
první semestr na Aston University v Birminghamu, kde prošli celou řadou základních a 
rozšiřujících studijních modulů. V druhém semestru poté na Metropolitní univerzitě Praha 
absolvovali další rozšiřující moduly pod vedením kmenových akademiků Metropolitní 
univerzity Praha. Třetí semestr byl věnován dokončení závěrečné kvalifikační práce. Po 
úspěšném absolvování studenti získali britský magisterský titul M.A. neboli Master of Arts 
(magistr humanitních věd). V průběhu roku 2019 zajistila MUP výuky celkem pro 3 
studenty v rámci společného programu MA Conflict and Security. Jednalo se o jejich 2. 
semestr ze tří (na MUP letní semestr). V průběhu třetího semestru studenti psali 
závěrečné práce pod vedením pedagogů z Aston University. Vyučující MUP pak byli 
oponenty těchto závěrečných prací. Jedna studentka byla Britka, dva studenti byli 
Češi. Tím byl společný program ukončen. 
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1.1.3 Katedra cizích jazyků 

Katedra cizích jazyků zajišťuje na Metropolitní univerzitě Praha veškerou jazykovou výuku. 
Všichni členové katedry jsou ve svém oboru vysokoškolsky vzdělaní a plně kvalifikovaní 
odborníci z tuzemska i ze zahraničí. Studenti vyšších ročníků MUP studují povinně dva cizí 
jazyky, z nichž prvním jazykem je vždy angličtina, druhý cizí jazyk si pak studenti vybírají 
dle vlastních preferencí.  Na výběr mají mezi jazykem francouzským, německým, 
španělským a češtinou pro cizince.  

Studenti prvního ročníku MUP se, až na výjimku, učí již jen jeden cizí jazyk, angličtinu. 
Další CJ si studenti mohou vybrat pouze jako volitelný kurz. I v tomto případě mají na 
výběr mezi jazykem francouzským, německým nebo španělským. Studium cizích jazyků na 
MUP nabízí všem studentům široké možnosti zdokonalení jazykových znalostí i 
dovedností, a to v celém spektru jazykových úrovní, jak jsou definovány ve SERR. Pro 
zahraniční studenty MUP jsou navíc každoročně otevírány kurzy českého jazyka, 
zájemcům o vysokoškolské studium jsou pak určeny roční intenzívní kurzy českého a 
anglického jazyka. V rámci těchto intenzívních kurzů, nabydou uchazeči v daném jazyce 
takových znalostí a kompetencí, díky nimž budou schopni studia zvoleného studijního 
programu. KCJ zajišťuje přijímací zkoušky pro všechny bakalářské studijní programy MUP.   

Cambridge Exams 

Katedra cizích jazyků organizuje pro studenty přípravné kurzy na Cambridge Exams, 
konkrétně na zkoušku Cambridge English: First (FCE) a Cambridge English: Advanced 
(CAE). Jedná se o kurzy nepovinné. Katedra 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 Čakovice 
Program: Ellis Island and US National Parks (Mgr. Damien Galeone, Ing. Philip Katz) 
 
OA Bubeneč 
Program: Poznej Velkou Británii a USA (Timothy Burdick, M.A., Mgr. Damien Galeone, Ing. 
Philip Katz, Christian Thompson, B.A) 
 
SOŠ Profit 
Program: Poznej další cizí jazyk a Practise Your Listening (Mgr. Jan Haňka, Mgr. Lubor 
Michalička, Mgr. Romana Vančáková)  
 
OA Heroldovy sady a Trojské gymnázium 
Program: prezentace jazykové výuky na MUP (Mgr. Romana Vančáková) 
 
Gymnázium Přípotoční 
Program: The Secrets of Successful Presentation (Timothy Burdick, M.A., Ing. Philip Katz) 
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Gymnázium Nad Alejí 
Program: prezentace Computer-based Cambridge Exams a Writing (Mgr. Romana 
Vančáková) 
 
Gymnázium Chodovická 
Program: The Art of Academic and Creative Writing and British/American Culture, Society 
and Art (Timothy Burdick, M.A, Mgr. Damien Galeone, Christian Thompson, B.A) 
 
Obchodní akademie Hovorčovická 
Program: Zlepši si angličtinu a poznej Velkou Británii a USA (Timothy Burdick, M.A., Mgr. 
Damien Galeone, Ing. Philip Katz, Christian Thompson, B.A., Mgr. Radka Doležalová, Mgr. 
Romana Vančáková) 
 
Prezentace pro Sumskou státní univerzitu 
Program: prezentace Přípravný rok češtiny pro cizince, Přípravný rok angličtiny (Mgr. 
Romana Vančáková, Mgr. Jan Haňka) 
 
Euroškola Česká Lípa 
Program: Zkouškové strategie (Jak si poradit s maturitou z anglického a německého 
jazyka) 
Vyučující: Mgr. Romana Vančáková, Mgr. Radka Doležalová, Mgr. Damien Galeone, doc. 
PhDr. Martin 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) 
• Redakční rada časopisu "Journal of interdisciplinary philology" (Slovensko) 
• Redakční rada časopisu "Sprache und Sprachen" (SRN) 
• Heidelberg Alumni-Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (SRN) 
• Gesellschaft für Sprache und Sprachen (SRN) 
• IRO - Film e.V.: Göttingen (SRN) - člen představenstva 
• Kulturverein Aachen – Prag 

Publikační činnost 

Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 
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Lachout, M. (2018): Die Rolle der Kommunikationsstrategien in der fremdsprachlichen 
Produktion. In: Nied Curcio, M./ Velasquez, D. C. (Hgg.): Strategien im Kontext des 
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 
 
Název přednášky: „Zweisprachigkeit und ihre Vorteile für ein Individuum.“ Hokkai-Gakuen 
University (Sapporo, Japan), 28. August 2019. 

 

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.  

SPANIEL-WEISE, Dorothea (2018): Europäische Mehrsprachigkeit, bilinguales Lernen und 

Deutsch als Fremdsprache. Reihe: Studien zu Fach, Sprache und Kultur, Band 6. Berlin: 

Frank & Timme Verlag. ISBN 978-3-7329-0488-4. 356 Seiten.  ISBN E-Book 978-3-7329-

9512-7. Recenze 2019 

 

Články v odborném časopisu 

• Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, MU Brno, ISSN 1803-4411 
• Pedagogická orientace. MU Brno, ISSN 1211-4669 
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Certifikovaní examinátoři pro Cambridge English 
 
Mgr. Romana Vančáková 
Mgr. Damien Galeone 
Christian Thompson, B.A. 
Mgr. Radka Doležalová 
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1.1.4 Katedra International Relations and European Studies 
 
Přehled řešených grantů 
 
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.: 

• 1-12/ 2019; Research project Territorial Studies, Economy and International 

Relations (No. 57-02), supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of 

the Czech Republic. Iberoamerican Center of the Metropolitan University Prague 

• Březinová, Kateřina, 1-12/ 2019: International Research and Development group 

“Transculturalidad, Mestizaje y Mundialización.” HAR2017-82394-R. Research 

fellow. With support of the Spanish Ministry of Culture and Innovation 

 
Seznam vědeckých konferencí, seminářů, workshopů, kulatých stolů a hostovských 
přednášek, pořádaných na MUP: 
 
Ing. Vít Beneš, Ph.D. 

1. Organizace veřejné přednášky a debaty:  "NATO in the Post-Sovereign Globalized 
World", Petr Pavel, Petr Kolář, 4. 12. 2019 

2. kulatý stůl: "Elections to the European Parliament – Populism and the Future of 
Europe", 22. 5. 2019 
 

doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.: 

1. Your Excellent Dissertation – workshop ve spolupráci s knihovnou MUP pro 
všechny anglické obory, 18. 11. 2019 

2. How to Pass you FSEs (příprava na státnice) – workshop pro poslední ročníky IRES 
(BA a MA), 14. 5. 2019 

3. účast v panelové diskusi pořádané Katedrou Anglofonních studií „Brexit: 
Situation after Deadline of Negotiations“, 4. 4. 2019 

4. kulatý diskusní stůl IRES „European values under attack? A bottom-up examination 
of values towards political and social pluralism in Central and Eastern Europe“, 
host: Kjetil Duvold, Associate Professor, Dalarna University, 7. 5. 2019 

 

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.:  

1. How to Pass you FSEs (příprava na státnice) - workshop pro poslední ročníky IRES 
(BA a MA), 14. 5. 2019 
 

Marko Stojić, Ph.D.: 
1. kulatý stůl: „Elections to the European Parliament - Populism and the Future of 

Europe“, 22. 5. 2019 
 
 

Účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 

 
Mitchell Belfer, Ph.D.:  
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1. konference EGIC: Advanced Technologies and Terrorism – Future Threats: Defence 
and Prevention, EGIC, Řím, 4. 4. 2019, https://www.egic.info/threats-defence-
prevention  

2. guest lecture: ISIS: From Extremism to Deradicalization, School of International 
Studies – University of Trento, Trento, 11. 4. 2019; 
https://webmagazine.unitn.it/en/evento/drsis/59409/isis-from-extremism-
toderadicalization  

3. konference: Think Talk: Growth and Development in Bahrain in an Age of 
Terrorism, DERASAT, Awali (Bahrain), 18. 4. 2019; 
https://www.derasat.org.bh/media-center/development-in-an-age-of-terrorism/  

4. konference EGIC: ROME DIALOGUE – Debating Iran, EGIC, Řím, 13. 6. 2019; 
https://www.egic.info/debating-iran-event  

5. konference: Women in International Politics – Today and Tomorrow, Centre 
Panthéon, Université Paris II Panthéon-Assas Paris, 5. 9. 2019, 
https://www.egic.info/women-in-international-politics  

6. konference: UK Conservative party Conference, Manchester, 1. 10. 2019, 
https://conservativepartyconference.com/searchfringeevents/Michael$0020Gove
;jsessionid=AC52553B2D76172C12EE1B96A9F5B00  

7. konference EGIC: The Great Rivalry IV – Understanding the State/Non-State Actor 
Nexus in the Mediterranean and the Arab World, Center for American Studies, 
Rome (IT) by EGIC, Řím, 2. 10. 2019, https://www.egic.info/great-rivalry-iv-state-
non-state  

8. konference: Diplomacy Festival 2019 – Cold War in the Islamic World: an insight 
from Iran and Saudi Arabia, Link Campus University, Rome, 24. 10. 2019, 
http://festivaldelladiplomazia.eu/evento/the-cold-war-in-the-islamic-world-
aninsight-from-iran-and-saudi-arabia/  

9. konference: The Middle East Military Conference (MEMTEC) 2019, Bahrain 
International Center & Convention Center by DERASAT, (Bahrain), 29.-30. 10. 
2019; https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/10/CONFERENCE-
GUIDEFINAL.pdf  
 

doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.: 

1. SNES Spring Conference, Växjö, Sweden - 11-12.4. 2019; Paper:  „A Post-
functionalist Moment? Migration, Identity and the Visegrad Group“ 

2. Symposium Czech Foreign Policy, IIR, Prague - 23-24.9.2019 
 
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.: 

1. 22/1/2019, Bielefeld University, Germany. A guest lecture under the invitation of 

the Social Science and History Department. Title of the lecture: “The Cultural Cold 

War in Latin America”. Bielefeld, Germany. 

2. 6-8/4/2019, Lecture delivered at the international conference entitled V 

Conferencia Cracoviana Latinoamericanista. Title of the lecture: ¿Nexo entre la 

Migración, Seguridad y Violencia en el siglo XXI? Jagellonian University, Krakow, 

Poland. 

3. 15/5/2019. Lecture entitled: “Latinos in the United States of America“. FFUK, 

Charles University in Prague, Czech Republic. 

https://www.egic.info/threats-defence-prevention
https://www.egic.info/threats-defence-prevention
https://webmagazine.unitn.it/en/evento/drsis/59409/isis-from-extremism-toderadicalization
https://webmagazine.unitn.it/en/evento/drsis/59409/isis-from-extremism-toderadicalization
https://www.derasat.org.bh/media-center/development-in-an-age-of-terrorism/
https://www.egic.info/debating-iran-event
https://www.egic.info/women-in-international-politics
https://conservativepartyconference.com/searchfringeevents/Michael$0020Gove;jsessionid=AC52553B2D76172C12EE1B96A9F5B00
https://conservativepartyconference.com/searchfringeevents/Michael$0020Gove;jsessionid=AC52553B2D76172C12EE1B96A9F5B00
https://www.egic.info/great-rivalry-iv-state-non-state
https://www.egic.info/great-rivalry-iv-state-non-state
http://festivaldelladiplomazia.eu/evento/the-cold-war-in-the-islamic-world-aninsight-from-iran-and-saudi-arabia/
http://festivaldelladiplomazia.eu/evento/the-cold-war-in-the-islamic-world-aninsight-from-iran-and-saudi-arabia/
https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/10/CONFERENCE-GUIDEFINAL.pdf
https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/10/CONFERENCE-GUIDEFINAL.pdf
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4. 21/5/2019. Active participation at international colloquim entitled “President 

Trump: Mexican Perspective”. The title of the lecture: “No Migration is Illegal, 

Mexico New President’s Migration Agenda“. Faculty of Social Sciences, Charles 

University in Prague, Czech Republic. 

5. 24-28/5/2019, International conference of Latin American Studies Association 

(LASA). Chair of the session. Active participation with a lecture entitled: „History 

from below? Brazilian cordel and historical memory”. Boston, USA. 

6. 11-13/9/2019, Internacional conference organized by the Masaryk University in 

Brno, Institute of Ethnology and History of the Academy of Science and Moravian 

Library. Active participation with a lecture entitled: „Historical Narratives Between 

the Imagined Center and Periphery of Brazil”. Brno. Czech Republic. 

7. 8/10/2019. Guest lecture under the invitation of the European Global History 

Master’s studies of Vienna University, Austria. Lecture entitled: „Latin America‘s 

Revolutionary 60s  

seen from behind the Iron Curtain”. Institut für Politikwissenschaft, Vienna 

University, Austria. 

8. 9/10/2019. Guest lecture under the invitation of the Forschungsgruppe 

Lateinamerika en Austria. Lecture entitled: “¿De la Periferia al Centro de la Guerra 

Fría Global? Checoslovaquia en América Latina 1948-1989”. Vienna University, 

Austria 

9. 8/11/2019. Public lecture within the Framework of the gathering of the 

International Research and Development group “Transculturalidad, Mestizaje y 

Mundialización.” HAR2017-82394-R. Complutense University Madrid, Spain. 

10. 20/11/2019. Institute of International Relacions in Prague and Iberoamerican 

Center of the Metropolitan University Prague. Lecture entitled: “Latin America-

Caribbean and the EU in Global Climate Change”, followed by a discussion with 

Ms. Paola Amadei, Executive Directora of EU-LAC Foundation. Prague, Czech 

Republic. 

 

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.: 
1.  workshop pro studenty "ISIS: From Extremism to Deradicalization", University of 

Trento - BA students, 11. 4. 2019.  
2. účast na konferenci: Responsibility to Protect in Theory and Practice, University of 

Lublana, Lublana, Slovinsko, 8-11. 5. 2019. Paper: Inconsistency of International 
Response to Libya and Syria, Pragmatic Revisionism and the Responsibility to 
Protect. 

3. účast na konferenci/workshopu: A Joint Policy Workshop, Intra-Alliance 
Challenges to NATO’s Cohesion and European Security, European Initiative on 
Security Studies (EISS) and Nato Defense College, Brusel,  21.-23. 11. 2019. Policy 
paper s názvem: A Critical Appraisal of V-4 Security Potential. 
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Marko Stojić, Ph.D.: 
1. Cooperation between V4 and the Western Balkans - what role for think tanks?; 

Slovak Foreign Policy Association; Bratislava; květen 2019 
2. Expertní diskusní kulatý stůl na téma Western Balkans; EUROPEUM Institute for 

European Policy; Praha, červenec 2019 
3. Deabata na téma EU Enlargement to Western Balkans: How to Overcome the 

Deadlock? EUROPEUM Institute for European Policy; Praha, listopad 2019; EU 
Enlargement to Western Balkans: How to Overcome the Deadlock? EUROPEUM 
Institute for European Policy; Prague; November 2019 

 
Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2019: 
 
Mitchell Belfer, Ph.D.: 
Odborné články: 

1. „Iran’s Clandestine War on the Kingdom of Bahrain: Saraya al Ashtar and the 
Military Wing of Hezbollah Bahrain“, DIRASAT, KFCRIS, Saudi Arabia, ISBN: 978-
603-8268-00-1; leden 2019; 
https://www.kfcris.com/pdf/09677d7a8899e33b05594dd8c0c433975d69199a5cf
98.pdf  

2. „Bahrain: an island of stability in a sea of madness“,  Comment Central; 3. 1. 2019; 
http://commentcentral.co.uk/bahrain-an-island-of-stability-in-a-sea-of-madness/  

3. “Salami Tactics” CEJISS Analysis; 28. 6. 2019; http://www.cejiss.org/editors-
desk/editor-desk-2019-2  

4. “Il Cyber salverà gli 007 inglesi dal pantano Brexit”, FORMICHE, srpen 2019; 
https://formiche.net/riviste/il-futuro-dellintelligence/  

5. “The Other Side of Brexit”, European Security Journal, 12. 8. 2019; 
https://www.esjnews.com/the-other-side-of-brexit-security-aspects  

Rozhovory: 
1. „As Iran's Islamic Republic turns 40, what is there to celebrate?“, RFI, 11. 2. 2019; 

http://www.rfi.fr/en/middleeast/20190211-iran-40-yearsislamic-revolution-
economyweakened-government  

2. “Al-Qaeda not down and out, even if Hamza dead”, Asia Times, 27. 8. 2019,  
https://www.asiatimes.com/2019 /08/opinion/al-qaeda-not-downand-out-even-
if-hamza-dead/  

3. “Undestanding the Gulf States: The European Perspective”, RIAC – Russian 
International Affairs Council, 10. 9. 2019; https://russiancouncil.ru/en/anal ytics-
andcomments/interview/undestandin g-the-gulf-states-the-europeanperspective/  

4. “Che cosa destabilizza (ancora) Siria e Medio Oriente. La visione di Belfer (Egic)”, 
FORMICHE; EUROPA ATLANTICA, 13. 10.2019, 
https://formiche.net/2019/10/vispiego-che-cosa-destabilizzaancora-siria-e-medio-
oriente-lavisione-di-belfer-egic/ , 
https://europaatlantica.it/focusgeopolitico/mediterraneo/2019/1 0/vi-spiego-che-
cosa-destabilizzaancora-siria-e-medio-oriente-lavisione-di-belfer-egic/   

5. Festival della Diplomazia 2019. Intervista di UNINTblog a Mitchell Belfer, UNINT 
Rome, FESTIVAL OF DIPLOMACY 2019, 4. 11. 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=BaOGX9s5Yso  

 

https://www.facebook.com/events/408763213359408/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBiJUtEeZuC5PFaNwzIR2CWl7WCbYV7V94_swA54NJbiRRwEtSP5YRVekFKS1pm_kj64WQ441AzDz2hovnglAUwVqp7s_1SEnzTZ9fw9QUOr0g7IgM80sieKBzvZ0S4eCYC0qXyRX_zq1zZ9Bw2Y8978VZRElgqZnihvIsvd5urKHsWCjb1ian9Qc9ZHaZu5l7kdi6ILZL2JYPaNVXddbgqVAiqVNaP1hwnW6gQ6EzjOiKPRNJskmMnbn-VEHbQ5A3wwp11u7q4z28_Cge3g-Zy1SrA3CzCrLowJsq53AV2VMEb6GxOtvkXVnhVbVtMcChMSB4orrP3Hq068nst2yrcag-m0CEXyM18rA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/events/408763213359408/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBiJUtEeZuC5PFaNwzIR2CWl7WCbYV7V94_swA54NJbiRRwEtSP5YRVekFKS1pm_kj64WQ441AzDz2hovnglAUwVqp7s_1SEnzTZ9fw9QUOr0g7IgM80sieKBzvZ0S4eCYC0qXyRX_zq1zZ9Bw2Y8978VZRElgqZnihvIsvd5urKHsWCjb1ian9Qc9ZHaZu5l7kdi6ILZL2JYPaNVXddbgqVAiqVNaP1hwnW6gQ6EzjOiKPRNJskmMnbn-VEHbQ5A3wwp11u7q4z28_Cge3g-Zy1SrA3CzCrLowJsq53AV2VMEb6GxOtvkXVnhVbVtMcChMSB4orrP3Hq068nst2yrcag-m0CEXyM18rA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/events/408763213359408/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBiJUtEeZuC5PFaNwzIR2CWl7WCbYV7V94_swA54NJbiRRwEtSP5YRVekFKS1pm_kj64WQ441AzDz2hovnglAUwVqp7s_1SEnzTZ9fw9QUOr0g7IgM80sieKBzvZ0S4eCYC0qXyRX_zq1zZ9Bw2Y8978VZRElgqZnihvIsvd5urKHsWCjb1ian9Qc9ZHaZu5l7kdi6ILZL2JYPaNVXddbgqVAiqVNaP1hwnW6gQ6EzjOiKPRNJskmMnbn-VEHbQ5A3wwp11u7q4z28_Cge3g-Zy1SrA3CzCrLowJsq53AV2VMEb6GxOtvkXVnhVbVtMcChMSB4orrP3Hq068nst2yrcag-m0CEXyM18rA&__tn__=K-R
https://www.kfcris.com/pdf/09677d7a8899e33b05594dd8c0c433975d69199a5cf98.pdf
https://www.kfcris.com/pdf/09677d7a8899e33b05594dd8c0c433975d69199a5cf98.pdf
http://commentcentral.co.uk/bahrain-an-island-of-stability-in-a-sea-of-madness/
http://www.cejiss.org/editors-desk/editor-desk-2019-2
http://www.cejiss.org/editors-desk/editor-desk-2019-2
https://formiche.net/riviste/il-futuro-dellintelligence/
https://www.esjnews.com/the-other-side-of-brexit-security-aspects
http://www.rfi.fr/en/middleeast/20190211-iran-40-yearsislamic-revolution-economyweakened-government
http://www.rfi.fr/en/middleeast/20190211-iran-40-yearsislamic-revolution-economyweakened-government
https://www.asiatimes.com/2019%20/08/opinion/al-qaeda-not-downand-out-even-if-hamza-dead/
https://www.asiatimes.com/2019%20/08/opinion/al-qaeda-not-downand-out-even-if-hamza-dead/
https://russiancouncil.ru/en/anal%20ytics-andcomments/interview/undestandin%20g-the-gulf-states-the-europeanperspective/
https://russiancouncil.ru/en/anal%20ytics-andcomments/interview/undestandin%20g-the-gulf-states-the-europeanperspective/
https://formiche.net/2019/10/vispiego-che-cosa-destabilizzaancora-siria-e-medio-oriente-lavisione-di-belfer-egic/
https://formiche.net/2019/10/vispiego-che-cosa-destabilizzaancora-siria-e-medio-oriente-lavisione-di-belfer-egic/
https://europaatlantica.it/focusgeopolitico/mediterraneo/2019/1%200/vi-spiego-che-cosa-destabilizzaancora-siria-e-medio-oriente-lavisione-di-belfer-egic/
https://europaatlantica.it/focusgeopolitico/mediterraneo/2019/1%200/vi-spiego-che-cosa-destabilizzaancora-siria-e-medio-oriente-lavisione-di-belfer-egic/
https://www.youtube.com/watch?v=BaOGX9s5Yso
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Ing. Vít Beneš, Ph.D.: 

1. článek „Analýza zahraniční politiky: Konceptualizace časovosti a jinakosti v teorii 
rolí“ v časopise Mezinárodní vztahy (2019, autor) 

2. Beneš, Vít - Drulák, Petr (2019, eds.): Metodologie výzkumu politiky. Praha: SLON. 
(editor knihy a autor či spoluautor několika kapitol) 

 
doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.: 
 
Odborné publikace: 

1. Braun, Mats (2019) Postfunctionalism, Identity and the Visegrad Group, Journal of 
Common Market Studies 
https://doi.org/10.1111/jcms.12994, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1
111/jcms.12994?af=R 

2. Braun, Mats (2019) The Czech Republic’s approach to the EU 2030 climate and 
energy framework, Environmental Politics, pp. 1105-1123, 
 DOI: 10.1080/09644016.2019.1625139 

Ostatní publikace:  
1. Čas pomoci Velké Británii ven z Evropské unie, Hospodářské noviny – 11.4.2019.- 

https://archiv.ihned.cz/c1-66552800-cas-pomoci-velke-britanii-ven-z-evropske-
unie 

2. ”Dags att hjälpa Storbritannien ut ur EU”, Svenska Dagbladet – 25.1.2019. - 
https://www.svd.se/dags-att-hjalpa-storbritannien-ut-ur-eu 

 
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.: 
 

1. 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 

2. Březinová, K.: „Relatos del fin del mundo. La historia desde abajo en el cordel 
brasileňo“ in Grauová, Š., Hriscina, J., A., Válová, K. (eds.): „Pensar o Passado, 
Compreender o Presente, Ideaizar o Futuro“, Filosofická Fakulta Univerzity 
Karlovy, Praha, 2019.  

 

Teaching mobility: 

1. october 2019, teaching mobility wihin the Erasmus + programme framework. Vienna 

University, Austria. 

 

Dr. Šárka Kolmašová: 
1. Michal Kolmaš & Šárka Kolmašová (2019) A ‘pivot’ that never existed: America’s 

Asian strategy under Obama and Trump, Cambridge Review of International 
Affairs, 32:1, 61-79, DOI: 10.1080/09557571.2018.1553936 

2. Šárka Kolmašová (2019) Competing Norms and Strategic Visions: A Critical 
Appraisal of V4 Security Potential, Europe-Asia Studies, 71:2, 225 
248, DOI: 10.1080/09668136.2018.1562045 

https://doi.org/10.1111/jcms.12994
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcms.12994?af=R
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcms.12994?af=R
https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1625139
https://archiv.ihned.cz/c1-66552800-cas-pomoci-velke-britanii-ven-z-evropske-unie
https://archiv.ihned.cz/c1-66552800-cas-pomoci-velke-britanii-ven-z-evropske-unie
https://www.svd.se/dags-att-hjalpa-storbritannien-ut-ur-eu
https://doi.org/10.1080/09557571.2018.1553936
https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1562045
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Marko Stojić, Ph.D.: 
1. ‚Policy paper‘: Between moderate progress and prolonged stagnation: The 

European Commission’s Reports on the Western Balkans (Europeum Eastern 
Monitor, 2019) 
 

prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.: 
1. Strnad, Vladislav and Nik Hynek (2019): “Ukrainian Statebuilding Redux: Triangular 

Role Performance under Kuchma”. Central European Journal of International and 
Security Studies, Vol. 13, No. 1, pp. 12-36.  ISSN 1802-548x (spoluautor článku) 
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1.1.5 Katedra mediálních studií 

Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost KMS se v roce 2019 odehrávala zejména 
v rovině týmové a individuální vědeckovýzkumné činnosti, grantové činnosti a 
vzdělávacích akcí pro studenty oboru a veřejnost. 

 

Zastoupení MUP v odborných institucích 

doc. 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. 

• ECREA 

• Centrum pro studium mediální kultury – funkce: vedoucí 

 

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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Příspěvky na konferencích a seminářích: 

• dr. Martin Charvát se zúčastnil mezinárodního workshopu k projektu “Children 
between Czech Family Stereotype and Norwegian Welfare System”, Mup Praha a 
Volda University College, Praha. Příspěvek: Between Repression and Freedom: The 
representations of mechanisms of control of children well-being in Czech media, 23. 
11. 2019 

• dr. Martin Charvát se zúčastnil mezinárodní konference “Derrida et la Technologie/ 
Derrida and Technology”, Columbia Global Centre Paris, School of Philosophy 
University College Dublin, Metropolitan University Prague, IIAC / LACI, UMR 8177, 
CNRS / Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, LASCO IdeaLab de l’IMT (Institut 
Mines-Télécom Business School), Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, 
Paříž. Příspěvek: Derrida and Baudrillard on Media: Trajectories of Event, 2.-4. 5. 2019 

• dr. Martin Charvát se zúčastnil mezinárodní konference “Megatrends and Media”, 
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Smolenice. Příspěvěk: Media Image of 
Immigrants on Social Media: Concepts, Strategies, Analysis, 16.-17. 4. 2019  

• dr. Martin Charvát vedl workshop “Počítačová grafika: od 2D k virtuálnej imérzii” v 
rámci projektu Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie: recipročný transfer 
vedy, umenia a kreatívnych priemyslov (APVV-18-0257), Nitra, 6. 11. 2019 

• dr. Martin Charvát působil jako spoluorganizátor a člen vědeckého výboru workshopu 
“Média - migrace - politika: Diskurzivní strategie v současném českém a slovenském 
kontextu”, katedra mediálních studií Mup, FF UKF NItra, Praha. Příspěvek: "Mezi 
suverenitou, “černou kůží” a “tmavými hávy”: Analýza protiimigračního diskurzu na 
sociálních sítích”, 3. 10. 2019 

• dr. Martin Charvát vystoupil jako guest speaker a člen vědeckého výboru na 
workshopu “Borders of Migration, Borders of (re)presentation”, Pedagogium Wyzsza 
Szkola Nauk Spolecznych w Warszawie, Varšava.  Příspěvek: “Double Structure of 
Representation: Between Animality and Sociability”, 18. 2. 2019  

• doc. Fišerová byla spoluorganizátorkou i řečníkem na mezinárodní konferenci “Derrida 
et la Technologie/ Derrida and Technology”, Columbia Global Centre Paris, School of 
Philosophy University College Dublin, Metropolitan University Prague, IIAC / LACI, 
UMR 8177, CNRS / Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, LASCO IdeaLab de 
l’IMT (Institut Mines-Télécom Business School), Institute of Philosophy, Slovak 
Academy of Sciences, Paříž. Příspěvek: Jacques Derrida and Photography.  Ontology 
and Technology of Perceptual Survival, 2.-4. 5. 2019 

• doc. Fišerová se zúčastnila mezinárodní konference „Technology and Socialization. 
The Future of Work in the Postdigital Age“, University of Warsaw, Varšava. Příspěvek: 
The Cyber-Photographic Metonymy, 27.-29. 5. 2019 

• doc. Fišerová se zúčastnila mezinárodní konference „Expert-Readable Images. Visual 
Knowledge in Science“, FAMU Praha. Příspěvek: Visual Knowledge in Science. Schema 
and Dispositive, 29. 11: 2019. 

• doc. Fišerová vystoupila se zvanou přednáškou „Jacques Derrida: Síla zákona“ na 
katedře romanistiky, Masarykova univerzita, Brno, 4. 2. 2019. 

• doc. Fišerová vystoupila s přednáškou „Jacques Derrida a fotografické přízraky“ pro 
odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení na Masarykově univerzitě, katedra 
filozofie, Brno, 12. 5. 2019. 
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• dr. Jan Cebe se zúčastnil mezinárodního workshopu k projektu “Children between 
Czech Family Stereotype and Norwegian Welfare System”, Mup Praha a Volda 
University College, Praha. Příspěvek: Between Repression and Freedom: The 
representations of mechanisms of control of children well-being in Czech media, 23. 
11. 2019 

• prof. Jirák se zúčastnil semináře „Kolik podob dětství znají média“ k k projektu 
“Children between Czech Family Stereotype and Norwegian Welfare System”, Mup 
Praha a Volda University College, Praha, 6. 11. 2019. 

• prof. Jirák se zúčastnil mezinárodního workshopu k projektu “Children between Czech 
Family Stereotype and Norwegian Welfare System”, Mup Praha a Volda University 
College, Praha, 23. 11. 2019 

• prof. Jirák se zúčastnil jako „plenary speaker“ mezinárodní konference „Fenomén 
2019 - Súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie“, FF UK, Bratislava.  Přednáška: 
Žurnalistika v "rozdelenej spoločnosti", Bratislava, 14. 2. 2019. 

• dr. Niklesová se zúčastnila se zvanou přednáškou mezinárodního kolokvia „KULTURA – 
MÉDIA – KOMUNIKACE“, CKMKS, Katedra mediálních a kulturálních studií a 
žurnalistiky, Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií, FF UP, 
Olomouc. Příspěvek "Proměny koncepčního a obsahového uchopení mediální výchovy 
v českém základním a gymnaziálním vzdělávání od roku 2007 do současnosti", 8. 11. 
2019. 

• dr. Děkanovský se jako lektor zúčastnil letní školy „Politika a sport v současném 
světě“, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, ZČU Plzeň, 26.-30. 8. 2019.  

• dr. Machek se zúčastnil 38. plzeňského mezioborového sympozia "Zrození lidu v české 
kultuře 19. století", ÚDU AV ČR, Západočeské muzeum, Zápodočeská galerie, Plzeň. 
Příspěvek: "Od jízdy vzduchem po řádění zvrhlého nemravy v Karlíně. Lidová kultura 
jako základ vznikající populární kultury na konci 19. století", 28. 2.-2.3. 2019 

• dr. Machek se zúčastnil mezinárodní konference EUPOP 2019, The European Popular 
Culture Association, Limerick. Příspěvek: "Shaming the low-income people on reality 
television and the internet - an ethnographic analysis", 16.-18.7.2019. 

• dr. Machek se zúčastnil mezinárodní konference Eighth Annual ESPRit Conference 
"Periodicals and Visual Culture", European Society for Periodical Research, National 
Library of Greece, Atény. Příspěvek: "Wives, actresses, victims and ‘shameless’ 
mistresses. The visual representation of women in the Czech illustrated sensational 
periodicals before the WWI", 12.-13.9.2019. 

• dr. Machek se účastnil panelové diskuze „10 let oboru kulturální studia a studia 
populární kultury v ČR: východiska, stav a výzvy", vědecké kolokvium KULTURA – 
MÉDIA – KOMUNIKACE, CKMKS UP Olomouc. Příspěvek: "„Mastná hlava, zuby hrůza, 
jedny hadry, ti jsou oba stejní.“ Zostuzování chudých v diskusích k pořadům reality 
show na internetových fórech a sociálních sítích," 7.–8. 11.  

• dr. Machek vystoupil v pořadu ČT ArtZóna 3.5.2019 

• dr. Machek vystoupil se zvanou přednáškou na Gymnáziu Jana Keplera v rámci akce: 
Symposion 2019 – POUTO. Příspěvek: "„Když se podaří, co se dařit má.“ Dva 
fenomény normalizační zábavy: disco a televizní seriály", Praha, 15.11.2019. 
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• dr. Machek vystoupil s příspěvkem v rámci série přednášek POPkultúra, Bratislava. 
Přednáška: "Od Diskohrátek k Discopříběhu", 25. 4. 2019.  
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1.1.5.1 Centrum pro studium mediální kultury 

Činnost vědeckovýzkumného centra katedry se v roce 2019 zaměřovala především na 
publikační a grantovou činnost. Členové centra připravili k publikaci několik odborných 
monografií. doc. Fišerová a dr. Martin Charvát vydali monografii Kyberfotografie. 
Neprůzračné médium a technologický realismus (Mup Press, Togga), dr. Martin Charvát a 
prof. Jan Jirák spolu s kolegy (dr. Cebe, doc. Köpplová, dr. Niklesová, dr. Machek) vydali 
knihu Média v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-
1938 (II.) (Mup Press, Togga). Dr. Martin Charvát zároveň publikoval autorskou monografii 
True Detective: Svět, ve kterém se nic nevyřeší (MUP Press, Togga), dále je připravena do 
tisku další monografie dr. Charváta Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval (MUP 
Press, NAMU). Vedoucí Centra pro studium mediální kultury dr. Martin Charvát byl i 
v roce 2019 členem řešitelského týmu mezinárodního vědeckého grantu VEGA ve 
spolupráci s UKF v Nitře. Dr. Martin Charvát dále figuruje jako koordinátor za MUP v rámci 
mezinárodního vědeckého projektu projektu APVV-18-0257 Inkubátor multimediálnej 
digitálnej produkcie - recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov (FF UKF 
Nitra). Tým po vedením prof. Jiráka pokračuje v řešení mezinárodního vědeckého grantu 
v rámci Norských fondů.  

 

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. M. Charvát je koordinátor za MUP v rámci mezinárodního vědeckého projektu 
projektu APVV-18-0257 Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie - recipročný 
transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov (FF UKF Nitra). 

• 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. Marianna Abrahamyan v roce 2019 řešila grant 
IGS E36-66 Jazyk mediálních událostí a jeho vliv na konstrukci důvěry 

• studentka doktorského studia Mgr. Mira Abrahamyan v roce 2019 řešila grant IGS 
E35-66 Potenciál platformy nových médií v Africe a jejich vliv na politický vývoj v Keni 
a Demokratické republiky Kongo  
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• student doktorského studia Ing., MBA Zdeněk Eška v roce 2019 řešil grant IGS E41-66 
Přístup českých médií k bezpečnostním rizikům v komunikaci 

• studentka doktorského studia Mgr. Denisa Charvátová v roce 2019 řešila grant IGS 
E43-66 Populistická politická komunikace SPD 

• studentka doktorského studia Mgr. Lucie Kubíčková v roce 2019 řešila grant IGS E44-
66 Vnímání influencer marketingu uživateli Instagramu 

• student doktorského studia Mgr. Pavel Vlk v roce 2019 řešil grant IGS E48-66 Vliv 
sledování Youtube videí na duševní zdraví dětí a mladistvých  

• studentka doktorského studia Mgr. Zina Štovíčková v roce 2019 řešila grant IGS E33-
66 Konstrukce negativního mediálního obrazu Vladimíra Putina 

• student doktorského studia Mgr. Vojtěch Záleský v roce 2019 řešil grant IGS E49-66 
Výzkum role digitálního dědictví v prostředí on-line komunikace 

 

Vědeckovýzkumný záměr 

Vědeckovýzkumný záměr MUP č. 68-01 „Politické vědy, kultura, média, jazyk“ 
financovaný z podpory MŠMT na institucionální rozvoj výzkumné organizace v roce 2019 
(hlavní řešitel doc. Cabada). 

  

Vědecké konference, semináře a workshopy  
 
- Vědecká událost v rámci aplikačních výstupů projektu VEGA 1/0192/18 „Formování 
postojů generace Y v geografickém prostoru k problematice migrantů prostřednictvím 
digitální komunikace na sociálních sítích" ve spolupráci s KMS MUP  
Termín akce: 3. 10. 2019 
Čas akce: 3. 10. 2019, 9:00–15:30 hod. 
Místo konání: Metropolitní univerzita Praha, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, učebna č. 
1102, 11. patro 
Webová stránka akce:  
https://www.mup.cz/kalendar/media-migrace-politika-diskurzivni-strategie-v-soucasnem-
ceskem-a-slovenskem-kontextu/  
 
- Mezinárodní workshop k projektu "Children between Czech Family Stereotype and 
Norwegian Welfare System", 
MÍSTO: budova MUP Praha-Jarov, Učňovská 100/1, místnost č. 102 
Webová stránka akce: https://www.mup.cz/veda/ostatni-projekty/children-between-
czech-family-stereotype-and-norwegian-welfare-system/aktivity/mezinarodni-workshop/  

 

Publikační činnost 

PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 

https://www.mup.cz/kalendar/media-migrace-politika-diskurzivni-strategie-v-soucasnem-ceskem-a-slovenskem-kontextu/
https://www.mup.cz/kalendar/media-migrace-politika-diskurzivni-strategie-v-soucasnem-ceskem-a-slovenskem-kontextu/
https://www.mup.cz/veda/ostatni-projekty/children-between-czech-family-stereotype-and-norwegian-welfare-system/aktivity/mezinarodni-workshop/
https://www.mup.cz/veda/ostatni-projekty/children-between-czech-family-stereotype-and-norwegian-welfare-system/aktivity/mezinarodni-workshop/
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kapitola v odborné knize: „Noviny v krizi: diskuze o bulvárním tisku v roce 1929“ in 
„Média v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 
(II.)“   

 

doc. Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 

monografie (spoluator): „Kyberfotografie. Neprůzračné médium a technologický 
realismus“ 

 

Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 

monografie: „True Detective: Svět, ve kterém se nic nevyřeší“  

monografie (spoluator): „Kyberfotografie. Neprůzračné médium a technologický 
realismus“ 

monografie (koeditor): „Média v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého 
myšlení o médiích 1918-1938 (II.)“  

článek v odborném časopise: „Walter Benjamin o žurnalistice“, Mediální studia  

 

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

monografie (koeditor): „Média v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého 
myšlení o médiích 1918-1938 (II.)“  

 

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

kapitola v odborné knize: „Poznámky k pojetí žurnalistiky v publicistce Karla Poláčka a 
bratří Čapků“ in „Média v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého myšlení o 
médiích 1918-1938 (II.)“ (s prof. Jirákem)  

 

Mgr. Jakub Machek, Ph.D. 

kapitola v odborné knize: „Média a technologie v ideálním světě – jak si meziváleční čeští 
(anti)utopisté představovali komunikaci ve společnosti budoucnosti“ in „Média 
v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.)“ 

spoluautor odborné knihy „Popular Music in Communist and Post-Communist Europe“ 

 

Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.            

Kapitola v odborné knize: „Média jako mytický činitel nové doby – reflexe médií 
v meziválečné dětské literatuře na příkladu próz Eduarda Basse a Karla Čapka“ in „Média 
v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.)“ 

Článek ve sborníku: „Analýza komunikačních strategií v politických debatách 
moderovaných J. Soukupem na TV Barrandov (se zaměřením na období před volbami do 
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Evropského parlamentu)“ in „JAZYK A POLITIKA NA POMEDZÍ LINGVISTIKY A POLITOLÓGIE 
IV.“ 

 

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 2019 uspořádala cyklus 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. 

• Mgr. Klausová v roce 2019 organizovala cyklus přednášek „Zákulisí médií“. 24. 4. 2018, 
host: Václav Moravec; 20. 11. 2018, host: Světlana Witowská; 13. 11. 2019, host: 
Sabina Slonková 
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1.1.6 Katedra mezinárodního obchodu 
 
Pořádané přednášky, kulaté stoly a semináře 
 

1. 14. 3. 2019 – Career Days, Jak fungují emoce v marketingu aneb Co si vyberete – 
levný nebo drahý kardiostimulátor?, Lukáš Werich – Marketing Manager, Youth, 
Vodafone (dr. Halík) 

2. 18. 3. 2019 – Hostovská přednáška, Dr. Shir Hever - Political economy of aid to 
Israel/Palestine (dr. Němečková) 

3. 20. 3. 2019 – kulatý stůl, "Israel and Palestine - One or Two States", host Ilan 
Pappé, ve spolupráci s katedrou IRES (zúčastnilo se více členů KMO) 

4. 20. - 22. 3. 2019 – účast projektu katedry mezinárodního obchodu Metropolitní 
univerzitní banky (MUBanka) na 25. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem 
v Praze – Holešovicích (dr. Maxa, dr. Halík) 

5. 21. 2. 2019 – Career Days, Lucie Kožová, Senior Specialist Resourcing & 
Development at Vodafone (dr. Halík) 

6. 1. 4. 2019 – veřejná přednáška, “Pakistan: Intra-Regional and Global Connectivity”, 
Jeho Excellence Israr Hussain, velvyslanec Pákistánu (dr. Varkočková) 

7. 8. - 12. 4. 2019 - účast zástupců katedry mezinárodního obchodu ve vládní delegaci 
do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu (prezentace MUP) - v návaznost na Memorandum o 
spolupráci mezi MPO a MUP (dr. Halík, dr. Melnikovová) 

8. 15. 4. 2019 - hostovská přednáška Jaouad Malzi z partnerské univerzity EGE Rabat 
Maroko: Economic and Social Development: The case of Morocco (dr. Němečková) 

9. 17. 4. 2019 - hostovská přednáška Jaouad Malzi z partnerské univerzity EGE Rabat 
Maroko: Energy and development - The case of Morocco (dr. Němečková) 

10. 18. 4. 2019 - hostovská přednáška Jaouad Malzi z partnerské univerzity EGE Rabat 
Maroko: Overview of African development and Energy sector: The case of 
Morocco (dr. Němečková) 

11. 30. 4. 2019 – seminář Corporate Social Responsibility - the case of U. S. companies 
(ve spolupráci s US velvyslanectvím v Praze; dr. Šípková, dr. Melnikovová) 

12. 15. - 17. 5. 2019 - účast zástupců katedry mezinárodního obchodu na 
podnikatelské misi pod vedením předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky do Ázerbajdžánu (dr. Halík) 

13. 16. 5. 2019 – Hostovská přednáška, Dr. Rado Bohinc, University of Ljubljana, OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises (dr. Varkočková) 

14. 10. - 11. 10. 2019 – mezinárodní konference IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE – 
BEYOND THE NUMBERS. Za KMO se aktivně zúčastnili a publikovali ve sborníku: 
doc. Jindřichovská, Dr. Halík, doc. Fialová, doc. Veselá, dr. Zíková, dr. Němečková, 
dr. Melnikovová, dr. Fiala, dr. McGregor Pelikánová a dr. Czapran. 

15. 5. - 6. 11. 2019 – účast projektu katedry mezinárodního obchodu Metropolitní 
univerzitní banky (MUBanka) na 21. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem 
v Nitře, Slovensko (dr. Maxa) 

16. 9. 12. 2019 – Hostovská přednáška, Alza’s Expansion to Hungary, Eva Šlezáková, 
Online Marketing Specialist ze společnosti Alza (Ing. Katz) 
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Účast akademiků KMO na akcích mimo MUP 
 

1. dr. Fiala: Laboratoř behaviorální ekonomie, ČVUT FEL. Vedoucí výzkumných 
aktivit laboratoře 

2. dr. Halík: Central and Eastern Europe in the changing business environment, 
19th International Scientific Conference, 24. 5. 2019, VŠE Praha a VŠE 
Bratislava 

3. dr. Halík: Conference EMAN – Economic & Management: How to Cope with 
Disrupted Times. Ljubljana, 28. 3. 2019. Belgrade: Association of Economists 
and Managers of the Balkans, 2019 

4. dr. Melnikovová: "China's Role and Interests in Central Asia", konference 
"Shanghai Cooperation Organisation and Europe: Partners, Rivals or Foes?", 
Historický ústav AV ČR. Místo konání: Vila Lanna, Praha. 11. září 2019 

5. dr. Němečková: moderování panelu Africa and Europe in Global Architecture: 
Emerging Partnerships, or Post-Colonial Business as Usual?, 11th International 
Symposium "Czech Foreign Policy", Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 23. 9. 
2019 

 
Studijní pobyt v zahraničí  
 

1. dr. Halík: University of National and World Economy, Bulharsko - Sofie, 8. - 11. 
3. 2019, Erasmus 

2. dr. Melnikovová: Týdenní přednáškový pobyt na partnerské univerzitě 
Windesheim University of Applied Sciences, 18. - 24. 11. 2018. Zwolle, 
Nizozemsko 

 
Grantová činnost a výzkumné projekty 
 

1. dr. McGregor Pelikánová: GAČR (2017-2019) Comparison of the interaction 
between the law against unfair competition and intellectual property law, and 
its consequences in the central European context 

2. dr. Šípková: Jižní Korea - spolu s KDI School of Public Policy (Sejong, Jižní Korea) 
je počínaje 1. 9. 2019 realizován výzkumný projekt s názvem Do ethical 
companies have lower implied cost of equity capital: Decade of Change. 
Financováno jihokorejskou partnerskou stranou 

 
Publikační výstupy 
 

1. HALÍK, J. (2019). Establishing and Financing Joint Ventures Abroad – The Czech 
Perspective. Prague, 24. 5. 2019. Bratislava: Ekonóm, 2019, s. 78–88. Web of 
Science – CPCI, ISBN 978-80-225-4620-1.  

2. HALÍK, J., ŠTĚRBOVÁ, L., NEUMANNOVÁ, P. (2019). Traditional Procurement 
versus Public-Private Partnership: A Comparison and Synergies with Focus on 
Cross-Border Contracts. Belgrade. Association of Economists and Managers of 
the Balkans, 2019, s. 55. ISSN 2683-4510.  

3. HALÍK, J. (2019). Změny v připravovaných pravidlech Incoterms 2020. 
Statutární zástupce firmy 2019, roč. VIII, č. 6, s. 14–20. ISSN 1805-2118.  
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4. HALÍK, J. (2019). USA vs. Čína: Jak obchodní válka ovlivní světovou i českou 
ekonomiku? Statutární zástupce firmy. 2019, roč. VIII, č. 5, s. 28–30. ISSN 
1805-2118.  

5. HALÍK, J. (2019). Co vám může nabídnout influencer marketing? Statutární 
zástupce firmy, 2019, roč. VIII, č. 1, s. 56–59. ISSN 1805-2118.  

6. HALÍK, J. (2019). Sáhněte po výhodách obsahového marketingu! Statutární 
zástupce firmy, 2019, roč. VIII, č. 4, s. 48–50. ISSN 1805-2118.  

7. HAYAT, A. (2019). FDI, Institutional Quality and Economic Growth, Journal of 
International Trade and Economic Development, doi: 
https://doi.org/10.1080/09638199.2018.1564064 IF 2017: 0, 485 

8. HAYAT, A., KATZ, P. (2019).  Investigating the Presence of a Nonlinear 
Exchange Rate Pass Through: A Markov Switching Model Approach, Journal of 
Advances in Economics and Finance, vol. 4., No. 1.  

9. ERGINBAY UGURLU, IRENA JINDRICHOVSKA (2019). Estimating Gravity Model 
in the Czech Republic: Empirical Study of Impact of IFRS on Czech International 
Trade, European Research Studies Journal Volume XXII Issue 2, 265-281 SRJ 
2017: 0, 234  

10. JINDRICHOVSKA, I., KUBICKOVA, D., & STRATULAT, M. (2019). Early Stage of 
Sustainability Reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry. 
European Research Studies Journal, 22(1), 128-142, SRJ 2017: 0, 234  

11. KUBIŠTA, V. (2019). Theoretical Approaches for Analysing International Trade 
in Services. Scientia et Societas 2/2019.  

12. MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. (2019). Corporate Social Responsibility 
Information in Annual Reports in the EU – Czech Case Study. Sustainability, 
11/237. Doi:10.3390/su11010237. IF 2.075  

13. NĚMEČKOVÁ, T. (2019). Morocco as regional economic power? The Journal of 
North African Studies. Taylor and Francis. SJR 2018: 0,329 
https://doi.org/10.1080/13629387.2019.1657843 

14. NĚMEČKOVÁ, T. (2019). Mezinárodní mobilita práce v Africe. Societas et 
Scientia 2/2019, Praha: Newton College.  

15. VARKOČKOVÁ, M. (2019): Obsahová analýza. In: Beneš, V. – Drulák, P. (eds.): 
Metodologie výzkumu politiky. Praha: Sociologické nakladatelství-SLON, s. 169-
177 (podíl 8 %) 

16. VESELÁ, J. (2019).  Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer, 
3. přepracované vydání. ISBN 978-80-7598-214-8 
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1.1.7 Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 

 

Seznam vědeckých konferencí, seminářů, workshopů, kulatých stolů a hostovských 
přednášek, pořádaných MUP v roce 2019: 
 
doc. PhDr., PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.: 

1. 27.-28.11. 2019: organizace mezinárodní afrikanistické konference Viva Africa 

2019 konané na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.: 
1. Kybernetická bezpečnost, 14.3.2019, host: Tomáš Kolomazník, Viktor Paggio 
2. Stálé zastoupení ČR při EU, čelení dezinformacím: 2.4.2019, host Jan Marián 

 
Mgr. Michal Vít, Ph.D.: 

1. 25. 4. Kulatý diskusní stůl: INVISIBLE DEATHS ON EU BORDER: SITUATION ON 
BALKAN ROUTE TODAY, https://www.mup.cz/kalendar/invisible-deaths-on-eu-
border-situation-on-balkan-route-today/ 
 

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.: 

1. prosinec 2019: workshop EU a Afrika: možnosti vzájemného posílení surovinové a 
energetické bezpečnosti - přednáška Energetická bezpečnost EU a koncept vnějšího 
aktérství - Praha, MUP, 9. 12. 2019 

 
Aktivní účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 
 
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.: 

1. Prezentace na mezinárodní konferenci ISA Annual Convention, Toronto, Canada, 
27.-30.3.2019 

2. Prezentace na mezinárodní konferenci Private Military and Security Companies: 
Institutions and Transformations, Webster University, Vídeň, květen 2019 

3. Prezentace na mezinárodní konferenci International Conference - The Future of 
Europe after the European Parliament Elections, Comenius University, Bratislava, 
červen 2019 

4. Prezentace na CEEISA-ISA Joint International Conferece, University of Belgrade, 
Srbsko, červen 2019 

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

1. 11.-14.6. 2019: účast na mezinárodní afrikanistické konferenci ECAS, Edinburgh. 

Účast v round table Comparing and discussing National African Studies 

Associations in Europe. 

https://www.mup.cz/kalendar/invisible-deaths-on-eu-border-situation-on-balkan-route-today/
https://www.mup.cz/kalendar/invisible-deaths-on-eu-border-situation-on-balkan-route-today/
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2. 17.-18. 6. 2019: Účast na Asixoxe – Let’s Talk! Conference on African Philosophy 
Africa in a Polycentric World: African Youth and Civil Society. Centrum globálních 
studií, Filosofický ústav AV, Praha.  

3. 20.3. 2019: zvaná přednáška a diskuse po promítnutí filmu Bohové z Molembeeku 

v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden Svět, Art kino Centrál, Hradec 

Králové. 

4. 3.3.-1.6. 2019: organizace a přednášení kurzu Současná Afrika: Tradice a 
modernita pro Masarykovu demokratickou akademii. Moje přednášky:  
a) 3.3. 2019: Klíčové momenty v historii afrického kontinentu  

b) 1.6. 2019: Afrika mezi tradicí a modernitou, Afrika v globálním systému  

5. 12.7.2019: moderování debaty ACROSS AFRICA,1st SESSION 2019, pořádané 

Humanitas Afrika, Praha. 

 
Ing. Martina Varkočková, Ph.D.: 

1. Příspěvek na konferenci Gender Issues In Asian Studies, MUP, Praha, 10.4.2019, 

příspěvek „Bride-Kidnapping in Kyrgyzstan” 

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

1. Účast na konferenci Bezpečnostné fórum 2019 konané 6.-7.2. 2019 v Banské 
Bystrici, konference je konána pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí SR.  
Člen vědeckého výboru konference a spolupořadatel. 

 
 
Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2019: 
 
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.: 
1. (with Jeremy Meyer) “The Anti-Mercenary Norm and the United Nations’ Use of 

Private Military and Security Companies” Global Governance 25, no. 1 (2019), 77-
99. Available at:  https://doi.org/10.1163/19426720-02501002  

2. Foreign Fighters and the EU Counterterrorism Policy: New Threat, Old Challenges? 
In Terrorismus als Herausforderung der Europäischen Union, edited by Raphael 
Bossong, 63–86. Baden-Baden: Nomos, 
2019. https://doi.org/10.5771/9783748903581-63. 

3. Bureš, O.; Stojanov, R. (2019): Kanadský systém Express Entry. Policy Paper, Issue 
2019/01. Migration and Diversity Research Centre, Faculty of Business and 
Economics, Mendel University in Brno. Dostupné z: https://smartmigration.cz Tato 
výzkumná zpráva je oficiálním výstupem projektu „Chytrá migrace v České republice“ 
(číslo TL01000468) podpořený Technologickou agenturou České republiky, 
Mendelovou univerzitou v Brně a Metropolitní univerzitou Praha.  

doc. PhDr., PaedDr. Hana Horáková, Ph.D: 
1. Horáková, H., Rudwick, S., Schmiedl, M. Africa on the Move. Shifting identities, 

histories, boundaries. Berlin: LIT Verlag.  
2. Horáková, H. Review. Albert Kasanda. 2018. Contemporary African Social and 

Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges. London and New York: 

Routledge. 174 pp. ISBN 978-0-8153-8166-2. Modern Africa 7(1): 161-164. 

https://www.biocentral.cz/cz/film/bohove-z-molenbeeku-9145
https://doi.org/10.1163/19426720-02501002
https://doi.org/10.5771/9783748903581-63
http://smartmigration.cz/
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PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.:  
1. Monografie Globální terorismus a radikální hnutí, Nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, 

ISBN 978-80-7380-777-1 

 

Hana Naxera Hlaváčková, Ph.D.: 
1.  (2019): The fight against terrorism is not optional: cases of V4 states and their 

participation in the fight against IS. Politics in Central Europe 15 (2): Doi: 
10.2478/pce-2019-0019. 

2. (2019): 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. ISBN 978-3-8382-1344-6. 

3.  (2019): Small States of EU and the Fight against Islamic State. In Gardocki, 
Sylwester – Ožarowski, Rafal – Ulatowski, Rafal. The Islamic World in International 
Relations. Peter Lang. 

 
Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.: 

1. „The Diversification Discourse of Russia and Its Energy Relations with the EU“. Asia 
Europe Journal, Vol 17, No. 2/2019, s. 179–193 (IF 0.788, Q3). 
 

 
Mgr. Michal Vít, Ph.D.: 

1. Soft Power of the EU and China on Western Balkans and its Limits of Application  
vyjde v posledním čísle 2019 časopisu Contemporary Europe vydávaného 
Institutem Evropy, Ruská akademie věd (Scopus) 
 

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

1. 2019. Energetická závislost EU a Rusko. In Politické vedy. [online]. Vol. 22, 
No. 1, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 205-228. Available 
at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.1.205-228, (WoS). 

 
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.: 
1. “Branding Tschechien”: Public Diplomacy und Nation Branding als Instrumente 
der Aussenpolitik. In Cabada, L. – Walsch, CH. (Hrsg.), Imaginäre Räume in 
Zentraleuropa. Kulturelle Transformationen, politische Räpresentationen und 
trans/nationale Identitätsentwürfe, Gabrielle Schäfer Verlag, 271-312. 
 
MUP se prostřednictvím katedry mezinárodních vzhtahů a evropských studií každoročně 
spolupodílí na pořádání mezinárodní vědecké konference Bezpečnostní fórum, pořádané 
Katedrou bezpečnostních štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 
Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. 
 

 
 
 

http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.1.205-228,
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1.1.7.1 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 vědeckovýzkumné 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. 
 
Aktivity Centra v roce 2019 
 

1. Spolu-organizace výroční studentské konference Centra bezpečnostních studií MUP 
a FSS MU Brno, duben 2019  

2. Veřejná přednáška C4SS - Ozbrojené konflikty v Myanmaru. Host: Mgr. Michal Kouřil 
(PhD student MUP, prezentace výsledků ze zahraničního studijního pobytu), Vysoká 
škola Karla Engliše, a.s.), 17. května 2019 

3. Veřejná přednáška C4SS a CEP UMV - Hosté: Mirek Topolánek, Jan Mazač, 2. 5. 2019 
4. Veřejná přednáška C4SS - Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti po 

skončení studené války – zkušenosti z praxe. Host: Jan Bečka, Ph.D. (Sekce obranné 
politiky a strategie Ministerstva obrany České republiky), 1. dubna 2019  

5. Veřejná přednáška C4SS a CEP UMV - Energy, Climate Change & Comprehensive 
Security in the EU-Russia-US relations. Host: Veli-Pekka Tynkkynen, Associate 
Professor, Aleksanteri Institute, University of Helsinki. 5. dubna 2019. 

6. Veřejná přednáška C4SS - Kalkulace a složení ceny fyzické ostrahy. Host: Radek 
Zapletal (Tajemník Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR), 8. dubna 2019 

7. C4SS PostDoc public lecture by dr. Alexandr Burilkov - Maritime Security, 3. dubna 
2019 

8. C4SS PostDoc public lecture by dr. Alexandr Burilkov - Far-Right Extremism and 
Terrorism, 3. dubna 2019 

9. C4SS PostDoc public lecture by dr. Izabela Surwillo - Energy Security, 27. března 
2019 

10. Veřejná přednáška C4SS - Private Actors and Sanctions: Lessons learned from the 
Netherlands. Host: Dr. Francesco Giumelli, University of Groningen, 27. května 2019 

11. Veřejná přednáška C4SS - Verification of Non-Proliferation Commitments: Nuclear 
and Chemical Weapons. Hosté: Alois Tichý a Jaroslava Křížková (Department of Non-
Proliferation, State Office for Nuclear Safety), 16. dubna 2019. 
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1.1.7.2 Iberoamerické centrum (IAC) 
 
 
KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY A HOSTOVSKÉ PŘEDNÁŠKY POŘÁDANÉ MUP 
V ROCE 2019: 
 
12/3/2019 A Roundtable discussion with Dr. Lottie Cunningham Wren, Lawyer from the 
Center for Justice and Human Rights of the Atlantic Coast of Nicaragua. hosted and 
moderated by Dr. Kateřina Březinová, Head of the Iberoamerican Centre at Metropolitan 
University Prague. Iberoamerican Center of the Metropolitan University Prague, Venue: 
Metropolitan University Prague. 
 
25/4/2019 A Roundtable discussion with His Excellence Ambassador of Argentina, Mr.  
Roberto Salafia. Title: Integration in Latin America - The case of Mercosur. Iberoamerican 
Center of the Metropolitan University Prague. 
 
9/5/2019 Iberoamerican Center of the Metropolitan University Prague in cooperation 
with the International Book Fair in Prague.  Katerina Březinová as invited Speaker to the. 
Public lecture entitled „Latino Art in the USA“. Prague, Czech Republic.  
 
20/11/2019 BŘEZINOVÁ, Katerina. Institute of International Relacions in Prague and 
Iberoamerican Center of the Metropolitan University Prague. Roundtable entitled: “Latin 
America-Caribbean and the EU in Global Climate Change”, followed by a discussion with 
Ms. Paola Amadei, Executive Directora of EU-LAC Foundation. Prague, Czech Republic. 
 
13/12/2019 Iberoamerican Center of the Metropolitan University Prague in cooperation 
with the Ministry of Interior, Czech Republic. Lecture entitled: “Exodus? U.S.-Mexico 
Migration between 1960-2019. Policy Recommendations“ delivered by Dr. Kateřina 
Březinová, followed by a discussion.  
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1.1.7.3 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 2019 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: 

 

20. března – kulatý stůl "Israel and Palestine - One or Two States?", host: Ilan Pappé, 
University of Exeter 
 
20. listopadu – kulatý stůl “Legal Aspects of the Israeli Occupation: A Critical Jewish Voice 
from within the State of Israel“ 
 
VÝZKUM: 
 
Výzkumný projekt VVZ č. 52-02 s podporou MŠMT ČR. Hlavní badatel, vedoucí výzkumu 
Ing. Břetislav Tureček 

 
 
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 

• 21 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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1.1.8 Katedra právních disciplín a veřejné správy 

 

Seznam vědeckých konferencí, seminářů, workshopů, kulatých stolů a hostovských 
přednášek, pořádaných na MUP: 
 
Katedra byla spolupořadatelem mezinárodní vědecké konference (spolu s katedrou 
trestního práva Právnické fakulty UK v Praze), s názvem „Deset let od přijetí českého 
trestního zákoníku“ (konáno v Karolinu, březen 2019). 
Na konferenci vystoupilo 5 členů katedry s příspěvky (prof. K. Klíma, dr. J. Odehnalová, dr. 
Z. Vostrá, dr. P. Klíma). Všechny uvedené příspěvky byly publikovány ve sborníku: JELÍNEK, 
J. (ed.) „Deset let od přijetí českého trestního zákoníku“, Praha: LEGES, 2019.  
 
Účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 
 
Členové katedry se zúčastnili řady mezinárodních univerzitních konferencí: (uvádíme 
pouze ty, kde byla aktivní účast s následnou publikací): 

• prof. K. Klíma (TU Trnava, UP Olomouc, UPJŠ Košice - Fakulta verejnej správy, UPJŠ 
Košice spolu s Ústavním soudem SR) celkem 4 

• dr. J. Odehnalová (UP Olomouc, VŠE Praha), celkem 2 účasti 

• dr. J. Malast (UKo Bratislava) 
 
 
Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2019: 
 
V rámci vědeckovýzkumného záměru katedry (pod vedením dr. Z. Horváthové) byly 
zpracovány 2 výstupy s účastí členů katedry: 

• Framework of the sick insurance in the Czech republic and selected countries of 
the European Union, in: European journal of transformation studies, Gdańsk, 
SCOPUS, s účastí dr. Horváthová, doc. I. Fischerová, doc. J. Abrhám, 

• Employment policy: Implementation and Case studies, In: FRS Global Rules and 
Local Use - beyond  the Members. Praha, MUP, WoS, 

 
V rámci vědeckovýzkumného záměru katedry (pod vedením Centra srovnávacího a 
evropského práva - vedoucí dr. P. Klíma) bylo dosaženo dvou výstupů: 

• zpracována monografie Ústavní právo srovnávací (310 s.), nyní ve finální redakční 
úpravě, 

• dokončena a na Právnické fakultě UK obhájena doktorská práce dr. P. Klímy s 
názvem: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při 
pracovních úrazech a nemocech z povolání  

 
Členové katedry předložili ke vročení (2019) celkem 18 návrhů k jejich vložení do systému 
RIV, z nichž celkem 11 bylo takto uznáno a akceptováno. 
Z dalších odborných publikačních aktivit členů katedry: 

• publikován článek dr. J. Odehnalové: Ústavnost domovní prohlídky a 
nedotknutelnost obydlí, in: Právní rozhledy 2019, 
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Z aktivit členů katedry na jiných univerzitách: 

• prof. K. Klíma: je členem Oborové rady ústavního práva, na Právnické fakultě UKo, 
Bratislava, 

• prof. K. Klíma: se účastnil celkem 7 oponentních řízení (doktorského - 2, 
habilitačního - 3 a inauguračního profesorského - 2). 
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1.1.9 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. 

• 8. 4. - 12. 4. 2019: American University in Bulgaria, Department of Politics and 

European Studies, Blagoevgrad, Bulharsko 

• 26. 9. - 27. 9. 2019: University of Pecs, Maďarsko  

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

• 18. 2. – 1. 3. 2019 - Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů, Univerzita 

Mateje Bela v Banské Bystrici, Slovensko 

• 23. – 31. 5. 2019 - Faculty of Applied Social Sciences Nova Gorica, Slovinsko 

• 16. – 19. 6. 2019 - Universität Vechta, Německo 

• 6. – 7. 9. 2019 - Corvinus University, Maďarsko 

• 3. – 6. 12. 2019 - University of Ljubljana, Slovinsko 
¨ 
Mgr. Jakub Charvát 

• 1. 7. – 16. 8. 2019 - National University of Public Service, Maďarsko 
 
PhDr. Petr Just, Ph.D. 

• 11. 2. – 15. 2. 2019 - Mykolas Romeris University, Litva 

• 8. 5. – 11. 5. 2019 - Babeș-Bolyai University, Rumunsko 

• 19. 5. – 23.5. 2019 - University of Ljubljana, Slovinsko 

• 22. 9. – 28. 9. 2019 - University of Pécs, Maďarsko 

• 7. 10. – 12. 10. 2019 - University of Iceland, Island 
 
PhDr. Jan Květina, Ph.D. 

• 12. 3. – 16.5.2019 - University of Wroclaw, Polsko 
 

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., 
emeritním prezidentem asociace a členem výkonného výboru; PhDr. Petr Just, Ph.D., 
členem výkonného výboru a generálním tajemníkem asociace 
Česká společnost pro politické vědy: PhDr. Petr Just, Ph.D., místopředsedou společnosti, 
Jakub Charvát, Ph.D., členem výboru a vědeckým tajemníkem společnosti, doc. PhDr. 
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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 a předsedou 
Komise pro vnější a zahraniční styky 
Akademický sněm Akademie věd ČR: PhDr. Petr Just, Ph.D., členem sněmu 
 
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 vědeckovýzkumných institucí, konkrétně se jedná o následující 
akademiky a následující instituce: 
 
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 
- členem Vědecké rady MUP; 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 
 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
- členem Vědecké rady MUP; členem oborové rady doktorského studijního programu 
Politologie na FF UK v Praze; členem Vědecké rady Masarykovy demokratické akademie 
 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 
- členem Vědecké rady MUP; předsedou Oborové rady doktorského studia Politologie na 
MUP; členem 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; členem 
Oborové rady doktorského studia Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém 
vlastnictví na MUP. 
  
PhDr. Petr Just, Ph.D.  
- členem Vědecké rady MUP; členem Oborové rady doktorského studia Politologie na 
MUP; členem Rady pro koncepci a výzkum, Institut kontroly, o.p.s.; členem International 
Scientific Committee, Center for Post-Communist Studies Conference, Craiova, Romania. 
 
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 
- předsedou Vědecké rady MUP; členem Oborové rady doktorského studia Politologie na 
MUP; členem Vědecké rady FF UHK; členem Vědecké rady Fakulty politických vied a 
medzinárodných vzťahov Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici; členem Oborové rady 
doktorského oboru politologie na VŠE v Praze; členem oborové rady oboru Politologie na 
UPOL 
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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; Ediční rada nakladatelství MUP Press 
 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
- Politics in Central Europe; Revista de Stiinte Politice, University of Craiova; Journal - 
Annals of the University of Craiova: History 
 
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; předsedou 
Vědecké redakce MUP Press; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; Research in Social 
Sciences; Studia Politicae Universitatis Silesiensis; Europan Mirror; Journal of Comparative 
Politics; symbolaE eUropeae 
 
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 
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odborné činnosti, ať již v pozici konzultantů, nebo hodnotitelů. Rovněž vystupují na akcích 
pro veřejnost (diskuse, besedy, přednášky atd.) a publikují řadu popularizačních textů a 
komentářů k aktuálnímu společenskému dění, a to v českých i zahraničních 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, Chicago, USA, 
červen 2019 

 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 

• 16. 9. 2019: zorganizování konference Mnichov a SSSR 1938, pořádané 
Metropolitní univerzitou Praha ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR dne 16. 
9. 2019, která byla součástí výstavy „Rozbití Československa 1938–1939: Nově 
zpřístupněné dokumenty ruských archivů,“ uspořádané Metropolitní univerzitou 
Praha ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a federální archivní agenturou 
Ruské federace ve dnech 1. 9. – 30. 9. 2019 

• 27. 9. 2019: 24rd Annual Conference of Central European Political Science 
Association (CEE – A Region In-Between), pořadatel: University of Pécs; přednesen 
příspěvek: From Democracy to People’s Democracy: The process of creation a new 
political and economic system in Czechoslovakia and Hungary after Second World 
War 

 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

• Workshop programu COST "Critiques of Liberalism and the Challenges to 

Democracy: Understanding the Conservative Standpoint", Universidad Málaga a 

ZČU v Plzni, PLzeň, 14.-15. 2. 2019, příspěvek na téma "Nativism in contemporary 

populist conservativism – the case study of Slovenia" 

• International Conference on Advanced Research in Social Sciences and 

Humanities, International Institute of Global Knowledge Sharing, Praha, 29.-31. 3. 

2019. Keynote speech na téma "After the End of History. New Challenges for 

Political Science" 

• Workshop projektu IVF "Regions and Identity: Comparing Western Balkans and the 

Visegrad Four", Sarajevo, 10. 5. 2019, příspěvek na téma "Region and Identity" 

• EISA/EWIS Confrerence "The Next 100 Years of International Relations", Krakow, 

Jagellonská Univerzita, 26.-29. 6. 2019, příspěvek na téma "Czech Foreign Policy 

and the Visegrad Dilemma of (Central) European cooperation" 

• Konference ECPR Standing Group on Parliaments "Advances in the Empirical and 

Theoretical Study of Parliaments", Kostnice, 26.-28. 9. 2019, příspěvek na téma 

"The Czech Senate and its particularities in the relation to the executive power" 

(společně s O. Brunnerovou) 
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• Workshop "Média - migrace - politika: diskurzivní strategie v současném českém a 
slovenském kontextu", Praha, 3. 10. 2019, příspěvek na téma "Anti-moderní a 
anti-liberální narativy ve veřejné prezentaci českých politických stran. Historické 
zdroje nenávistné rétoriky v rámci tzv. migrační krize" (společně s Olgou 
Brunnerovou) 

• 57. kongres evropských žurnalistů "Way out of a Deadlock: Which Reforms Need 

the European Union?" , Praha, 1.-3. 11. 2019, přednáška na téma "The Role of 

Regions in Shaping a New Europe" 

• Workshop "Urban Policy System in the Strategic Perspective - from V4 to Ukraine, 

University of Wroclaw, 21. 11. 2019 

• Workshop "How to teach Visegrád", National University of Public Service 

Budapešť, 28.-29. 11. 2019, keynote speaker v panelu "Central Europe, Central 

Europeans" 

• Slovinské politologické dny, 4. 12. 2019, příspěvek na téma Hungary: the Primer or 

the worst example of the neoliberal hybrid regime?" + účast na kulatém stolu o 

způsobech vzdělávání v evropských studiích 

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. 

• Střední třída na křižovatce, TOPaz a Knihovna Václava Havla, Praha, 12. června 

2019 

• ECPR General Conference, CEPSA, Wroclaw, Polsko, 4. a 7. září 2019 

PhDr. Petr Just, Ph.D. 

• 3. 4. 2019, Praha, ČR: Budoucnost Slovenska po prezidentských volbách 

(pořadatel: Politologický klub FSV UK) 

• 11.-12. 4. 2019, Kutná Hora, ČR: Proměny komunální a regionální politiky v 

uplynulém století (pořadatel: Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických 

a společenských věd) 

• 29. 8.-1. 9. 2019, Washington, D.C., USA: 115th APSA Annual Meeting & Exhibition 

“Populism and Privilege” (pořadatel: American Political Science Association) 

• 26.-27. 9. 2019, Pecs, Maďarsko: 24th Annual Conference of the Central European 
Political Science Association (pořadatel: University of Pécs & Central European 
Political Science Association)  

• 3. 10. 2019, Praha: Média – migrace – politika: diskurzivní strategie v současném 

českém a slovenském kontextu (pořadatel: Katedra mediálních studií, Metropolitní 

univerzita Praha) 

• 8. 11. 2019, Praha, ČR: Geopolitical Landscape Thirty Years After Democratization 

(9th Annual Geopolitical Conference) (pořadatel: Institut politologických studií 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze) 

• 11. 12. 2019, Bratislava, Slovensko: Korea-V4 Seminar on Democratic Progress 

(pořadatel: Embassy of the Republic of Korea in the Slovak Republic) – 2 příspěvky 

ve 2 různých panelech 
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PhDr. Jan Květina, Ph.D. 

• 15. 5. 2019: XVI International Student Conference Politics & Society in Central and 
Eastern Europe, Uniwersytet Wrocławski, Polsko (keynote lecture "Politics of 
Memory in the Central European Discourse: Interpretation of the Czech Past as a 
Political Competition in the 21st Century") 

• 30.-31. 5. 2019: Między pracą organiczną a walką o niepodległość. Myśl 

filozoficzna w Wielkopolsce w okresie zaborów, Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk, Polsko (příspěvek "Thomas G. Masaryk and his Interpretation of Bronisław 

Trentowski: Czech Realist Approach towards Polish Messianism") 

 
Grantová činnost 
 
Externí granty  

 

• doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. je hlavním řešitelem projektu Mezinárodního 

Visegrádského fondu "The Visegrad Group and Central European Cooperation" (2015-

2019ú, spoluřešitelem projekt Mezinárodního Visegrádského fondu "Understanding 

Idenitites and Regions – Perspectives on Visegrad Group and Western Balkans" (2018-

2021), spoluřešitelem projektu Mezinárodního Visegrádského fondu "Urban Policy 

System in the Strategic Perspective - from V4 to Ukraine" (2019-2020) a 

spoluřešitelem projektu Mezinárodního Visegrádského fondu "Entrepreneurship 

Weekend – V4 Entrepreneurship experience" (2019-2021) 

• Mgr. Jakub Charvát, Ph.D., řeší individuální grant GA ČR na téma Zastoupení 
evropských občanů? Geografie evropských voleb, degresivní proporcionalita (2018–
2019) 

• PhDr. Petr Just, Ph.D., je od roku 2019 spoluřešitelem dlouhodobého projektu „The 
Complete Letters of Willa Cather“; projekt podpořen National Endowment for the 
Humanities a Center for Digital Research in the Humanities při University of Nebraska 
– Lincoln, ve spolupráci s Willa Cather Foundation, Red Cloud, Nebraska 

 
Interní granty řešené akademickými pracovníky v roce 2019  
 

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

• doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. a PhDr. Petr Just, 
Ph.D. jsou z pozic školitelů spoluřešiteli projektů doktorských student v rámci 
Interního grantového systému MUP 

 
Výběr z publikační činnosti za rok 2019 

• Budil, Ivo. Cultural Evolution of Racial Imagination. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2019. 
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• Budil, Ivo. Darwinova dcera. Velké Přílepy: Olympia, 2019. 

• Budil, Ivo. Emmanuel Todd a společenství sdílené mimetické paměti. Medias Res - 

Odborný časopis pro aktuální otázky společenských věd, vol. 4, n. 1-2, 2019 

• Budil, Ivo. Power and Letters. In National Letters. Praha: UMPRUM, 2019. 

• Budil, Ivo. Power of Archaism and Afromodernism: Writing System in Ethiopia. In 

National Letters. Praha: UMPRUM, 2019. 

• Bureš, Jan. Prezident viník? Edvard Beneš a Únor 1948 v kontextu učebnic 

dějepisu. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, 

vol. 11, n. 1, 2019. 

• Cabada, Ladislav. Among the Hussites, Communists, and Neo-Liberals. Christian 

Democratic Political Actors in Communist Czechoslovakia and the Democratic 

Transition. In Christian Democracy and the Fall of Communism. Leuven: Leuve 

University Press, 2019. 

• Cabada, Ladislav. Ein Europa oder mehrere? Ostmitteleuropa auf der Suche nach 

den (europäischen) Werten. In Gemeinsame Werte in Europa? Stärken und 

Schwächen im normativen Selbstverständnis der Europäischen Integration. Baden-

Baden: Nomos Verlag, 2019. 

• Cabada, Ladislav. Imaginäre Räume in Zentraleuropa. Kulturelle Transformationen, 

politische Räpresentationen und trans/nationale Identitätsentwürfe. Heme: 

Gabriele Schäfer Verlag, 2019. 

• Charvát, Jakub. Současná krajní pravice ve střední Evropě: ideologické prvky hnutí 

SPD, strany Kotleba-ĽSNS a hnutí Jobbik. Civilia, vol. 10, n. 1, 2019. 

• Charvát, Jakub. Poměrné sestupné zastoupení v Evropském parlamentu: unijní 

právo vs. realita. Mezinárodní vztahy, vol. 54, n. 3, 2019. 

• Charvát, Jakub. Pan-European Constituency and Transnational Lists: The Third 

Wave of the EU Politics of Electoral Reform? Revista de Stiinte Politice/Revue des 

Sciences Politiques, n. 61, 2019. 

• Just, Petr. Slovak Cabinet after 2016: From Single Party Majority to Motley Crew. 

Journal of Comparative Politics, vol. 12, n. 1, 2019. 

• Květina, Jan. Imaginäre Räume in Zentraleuropa. Kulturelle Transformationen, 

politische Räpresentationen und trans/nationale Identitätsentwürfe. Heme: 

Gabriele Schäfer Verlag, 2019. 

• Outlý, Jan. Politika na půl úvazku aneb Neuvolnění starostové: Jak fungují jejich 

obce? Sociologický časopis, vil. 55, n. 4, 2019. 
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1.1.10  Katedra průmyslového vlastnictví 
 
Studijní a pracovní cesty 
 
V roce 2019 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.  
 
I v roce 2019 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 2019 byly přijaty na tyto 
stáže dvě studentky MUP a jeden student tuto jednoroční pracovní stáž absolvoval v 
Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante ve Španělsku.  
 
Zastoupení MUP v odborných institucích 
 
Katedra průmyslového vlastnictví v roce 2019 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 2019 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 2019 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 seminář WIPO Praha „Služby a činnost Světové organizace duševního 
vlastnictví“, 17. října 2018, ÚPV Praha, příspěvky: Mgr.Hana Churáčková, Ph.D.; 

• „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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1.1.10.1 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 2019 zajišťoval Ústav ve spolupráci s Katedrou průmyslového vlastnictví tuto 
vědeckovýzkumnou činnost: 

• Realizované výstupy ve formě grantů 

• Vydané knižní publikace 2017-2019 

• Funkce Regionálního centra 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 2019:  
 

• 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 Pelikánová, Vojčík, Beneš, Císařová: Komparace interakce práva 
proti nekalé soutěži a práva DV a jejich důsledcích ve středoevropském kontextu, 
počátek řešení 2017, dokončení v roce 2019. 
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Regionální centrum patentových informací MUP a zajišťování studia a 
vědeckovýzkumných prací 
 
V roce 2019 byla zajišťována funkce Regionálního centra patentových informací PATLIB a 
Příruční knihovny Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví. 
 
V roce 2019 také vedoucí katedry průmyslového vlastnictví prof. Ladislav Jakl obdržel 
ocenění předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví za celoživotní přínos k rozvoji právní 
ochrany duševního vlastnictví, jakož i medaili mezinárodní organizace World Intellectual 
Property Organization za přínos k rozvoji ochrany práv duševního vlastnictví v České 
republice. 
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1.1.11 Katedra cestovního ruchu 
 
Katedra cestovního ruchu vznikla k 1. říjnu 2019. V zimním semestru 2019/2020 byla 
zahájena výuka bakalářského profesního studijního programu Cestovní ruch. 
 
Zastoupení v odborných a vědeckých institucích 
 

• Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (doc. Abrhám) 

• Fórum cestovního ruchu ČR (doc. Abrhám, PhDr. Dolanská) 

• Asociace cestovních kanceláří ČR (doc. Abrhám) 

• Europeran Cities Marketing (PhDr. Dolanská) 

• Grantová komise hl. města Prahy pro oblast cestovního ruchu (PhDr. Dolanská) 

• Prague Film Fund pro akvizice filmových pobídek a podporu cestovního ruchu 
(PhDr. Dolanská) 

• Nadace Asociace hotelů a restaurací ČR (PhDr. Dolanská) 

• Vědecká rada Metropolitní univerzity Praha (doc. Abrhám) 

Spolupráce s profesními organizacemi 
 

• COT Business. Účast v hodnotícím panelu Velké ceny cestovního ruchu 2019/2020 
(PhDr. Dolanská) 

• Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (doc. Abrhám, PhDr. Dolanská) 

• Prague City Tourism (PhDr. Dolanská) 

• Jihočeská centrála cestovního ruchu. Smluvní výzkum a konzultantská činnost 

(PhDr. Dolanská) 

• Karlovarský kraj – projekt Great Spas of Europe. Výzkumná a konzultantská činnost 

(PhDr. Dolanská) 

• Liberecký kraj – marketingová strategie cestovního ruchu. Výzkumná a 

konzultantská činnost (PhDr. Dolanská) 

• LeHotels Group. Výzkumná a konzultantská činnost (Mgr. Rubáček, Ing. Lžičař, doc. 

Abrhám) 

• Asociace cestovních kanceláří ČR - vzdělávací seminář (PhDr. Závozda, prof. Jirák, 

Doc. Abrhám, PhDr.Dolanská,) 

• Magistrát hlavního města Prahy – oddělení cestovního ruchu (spolupráce v rámci 

Profesní rady studijního programu) 

• Česká eventová asociace (spolupráce v rámci Profesní rady studijního programu, 

společný výzkum) 

• Nadačního fondu pro podporu osob se zdravotním postižením (spolupráce v rámci 

Profesní rady studijního programu, společný výzkum) 

• Nadačního fondu pro podporu osob se zdravotním postižením (spolupráce v rámci 

Profesní rady studijního programu, společný výzkum) 

• Tyrkys, s.r.o. (spolupráce v rámci Profesní rady studijního programu) 
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• KPMG (spolupráce v rámci Profesní rady studijního programu) 

• Pestrá, o.p.s. (spolupráce v rámci Profesní rady studijního programu) 

• CE Traffic (spolupráce v rámci Profesní rady studijního programu, společný 

výzkum) 

 
Vybrané publikace a projekty 
 

• Abrhám, J., Kalousová, J. Tyslová, I. Quality Certification in Hospitality Services in 
the Czech Republic and Germany. Opportunities and Threats to Current Business 
Management in Cross-border Comparison. 2019. Plzeň: ZČU (WoS).  

• Čajka, P., Abrhám, J.: Regional Aspects of V4 Countries’ Economic Development 
Over a Membership Period of 15 Years in the European Union. Slovak Journal of 
Political Sciences. Vol 19 No 1. 2019. (Scopus). 

• Dolanská, N. Znovuzrozené památky – Jižní Čechy. Jihočeská centrála cestovního 
ruchu. 2019. ISBN: 9788088269502. 

• Lžičař, P., Rubáček, F., Abrhám, J. Revenue Management in Hospitality Industry 
(Case Study of a Selected Congress Hotel). IFRS: Global Rules & Local Use – Beyond 
the Numbers. Praha: MUP. 2019. (WoS). 

• Doc. Abrhám je členem řešitelského týmu vědeckého grantu VEGA č. 1/0192/18 
„Inovačné stratégie v regionálnej politike so zameraním na rozvoj kultúrnych 
institúcií“ (oblast kultury a cestovného ruchu) ve spolupráci s FSV UCM. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/issue/view/63
http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/issue/view/63
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Příloha č. 1 – Textová část výroční zprávy o činnosti                        
za rok 2019 

 

1 Základní údaje o vysoké škole 

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

běžně užívaná zkratka názvu školy  MUP 

sídlo společnosti       Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3 

telefon      274 815 044, 274 821 235 

fax      274 817 190 

e-mail      info@mup.cz 

http      www.mup.cz 

datum a č.j. udělení  

státního souhlasu 

k působení jako SVŠ    23. května 2001, čj. 17 995/2001 – 30 

statutární orgán                                      JUDr. Marek Beneš, Ph.D., ředitel o.p.s. 

nejvyšší představitel školy   prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor 

 

Výroční zprávu o činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za rok 2019 zpracovanou 
na základě § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, projednala 
Správní rada MUP dne 2. 6. 2020. 

Výroční zprávu o hospodaření Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za r. 2019 schválila 
Správní rada dne 2. 6. 2020 a tato zpráva byla zaslána na Ministerstvo školství dne …. 

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, 2020 
 
V Praze dne 26. 6. 2020 

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

  rektor 
 
         
                                                                                                          

 
JUDr. Marek Beneš, Ph.D. 

                                                                                                  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. 82 

 

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, Ph.D.  

Správní rada 

předsedkyně:        JUDr. Zdenka Čížková 

místopředsedkyně:       Mgr. Jaroslava Kněnická  

člen:       Mgr. Václav Krása  

Dozorčí rada 

předseda:        Mgr. Tomáš Kladívko  

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

                                 Ing. Karolina Neuvirtová 

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

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

 

Akademické vedení univerzity: 

 

Rektor MUP: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 
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Prorektor pro tvůrčí činnost: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

Prorektor pro kvalitu a rozvoj:                                            doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
  

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

Prorektor pro studijní záležitosti:                                                           PhDr. Jan Bureš, 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 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.  

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

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

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

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

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

Vedoucí katedry cestovního ruchu:                 doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. (katedra vznikla v r. 2019) 

 

Vědecká rada: 

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.  (od 2019) 

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

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.  

doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.  

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

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.  

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

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  

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

doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc. 

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.  

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  

PhDr. Petr Just, Ph.D.  
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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.  

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl  

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

doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.  

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

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. (od 2019) 

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, Ph.D.  

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

prof. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.  

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.  

PhDr. Petr Just, Ph.D.  

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.  

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

 

Akademické grémium:  

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

PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor 

Sabina Novotná  

Bc. Marek Picek  
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Lucia Vargová (od 14. 11. 2019) 

Bc. Tomáš Vranka, DiS.  

 

d) Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol 

Rektor MUP prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., je členem České konference rektorů.  

Metropolitní univerzita Praha je také členem Rady vysokých škol: 

PhDr. Petr Just, Ph.D.: 

• člen Předsednictva RVŠ 

• člen Sněmu RVŠ 

• člen pracovní komise pro vnější a zahraniční styky (od roku 2018 předseda komise) 

• člen pracovní komise pro soukromé vysoké školy 

• delegát do výběrové komise pro visegrádská stipendia 

• od roku 2018 delegát RVŠ v Akademickém sněmu Akademie věd ČR 

 

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

Hlavním posláním Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., (MUP) 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. 

Svou organizační a obsahovou strukturu MUP systematicky buduje 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. 
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Univerzitní statut je další významnou charakteristikou MUP. Je založen 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. 

Vedle vzdělávací a výzkumné činnosti na vysoké úrovni rozvíjí univerzita rovněž třetí, 
mimořádnou a společensky významnou aktivitu, jež ji činí originální institucí. Jedná se o 
sociální program Škola bez bariér, tedy z vlastních rozpočtových prostředků financovaný 
program podpory studia osob s pohybovým postižením. Díky programu mohou na MUP 
studovat desítky osob s pohybovým postižením, které tak získávají možnost dosáhnout na 
vysokoškolské vzdělání v plně bezbariérovém prostředí a významně tak zlepšit své 
postavení na trhu práce. Škola bez bariér je však i příspěvkem MUP jako obecně 
prospěšné společnosti (neziskové organizace) k rozšíření služeb pro společnost v oblasti, 
kde veřejný sektor nenabízí dostatečné možnosti seberealizace dané cílové skupině. MUP 
podporuje znevýhodněné občany, osoby s pohybovým postižením, nejen možností plně se 
začlenit do vysokoškolského života v oblasti vzdělávání, ale rovněž v oblasti nabízených 
společenských, kulturních i sportovních aktivit. Program Škola bez bariér je v neposlední 
řadě příkladem všeobecného zaměření MUP na odstraňování překážek, rovnost 
příležitostí a rozvoj lidského potenciálu. 

Metropolitní univerzita Praha realizuje tento výše zmíněný sociální projekt pro osoby 
s pohybovým postižením, převážně vozíčkáře. Celý tento projekt MUP financuje ze svých 
vlastních prostředků již od roku 2003. Celkově v něm studovalo a studuje 335 studentů 
v bakalářském a magisterském studiu v 10 oborech, jak v prezenční, tak i v kombinované 
formě studia v plně bezbariérových budovách bezbariérově upravených na univerzitní 
náklady. Podstatné je, že studenti s handicapem nemusí platit školné; MUP jim uděluje 
stipendium na celou dobu studia, konkrétně 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 
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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; 

• budování a rozvoj vědeckovýzkumné 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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Změny v oblasti vnitřních předpisů 

Metropolitní univerzita Praha v souvislosti s reakreditacemi všech studijních programů 
přijala jako klíčový vnitřní předpis Kariérní řád akademických pracovníků, dále Pravidla pro 
vyjadřování kreditního ohodnocení studijní zátěže předmětů, dále Pravidla Interního 
grantového systému a nová Kritéria pro uznávání studijních povinností.  

 

f) Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím v roce 2019 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., není povinným subjektem dle § 18 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; v roce 2019 obdržela 1 žádost a 
vyřídila jí odkazem na informaci již dříve zveřejněnou (poptávaná informace byla součástí 
již zveřejněné výroční zprávy). 
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2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací 
činnost  

 

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

Metropolitní univerzita Praha v roce 2019 úspěšně dokončila reakreditaci všech svých 
studijních programů. V současné době tak realizuje vzdělávání a vědeckou a výzkumnou 
činnost v celek devíti bakalářských studijních programech (Anglophone Studies, Cestovní 
ruch, Humanitní studia, International Business, International Relations, Mediální studia, 
Mezinárodní obchod, Mezinárodní vztahy, Veřejná správa), dále v devíti magisterských 
studijních programech (Anglophone Studies, Asijská studia, Evropská studia a veřejná 
správa, International Relations and European Studies, Mediální studia, Mezinárodní 
vztahy a evropská studia, Politologie, Regionální studia a mezinárodní obchod a Regional 
Studies and International Business) a ve čtyřech doktorských studijních programech 
(International Relations and European Studies, Mediální studia, Mezinárodní vztahy a 
evropská studia, Politologie). Popsání studijních programů metodikou výsledků učení 
v souladu s Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky provede MUP 
v roce 2021. 

 

b) Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů 

MUP v roce 2019 úspěšně akreditovala profesně zaměřený bakalářský studijní program, 
Cestovní ruch. Na tvorbě studijního programu i jeho koncepce se výrazně podíleli zástupci 
profesních svazů a podnikatelských institucí z oblasti cestovního ruchu, hotelnictví, 
bezbariérového cestovního ruchu, zástupci cestovních kanceláří a lázeňského sektoru. 
Odborníci z praxe z těchto institucí se také významně podílejí na výuce prakticky 
zaměřených předmětů studijního programu, jakož i na zajišťování praxe studentů.  

 

c) Další vzdělávací aktivity, realizované v roce 2019 

Další vzdělávací aktivity MUP jsou popsány v Hlavní části Výroční zprávy.  
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3 Studenti 
 

a) Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti 

Metropolitní univerzita Praha zařazuje do studia povinnou výuku předmětu Český jazyk 
pro zahraniční studenty, kteří je určen všem těmto studentům, jejichž znalost českého 
jazyka při vstupu na univerzitu nedosahuje potřebné úrovně. 

Metropolitní univerzita Praha především poskytuje uchazečům již před začátkem studia (a 
studentům v průběhu studia) dostatečné množství informací tak, aby neznalost informací 
o studiu na MUP nemohla být důvodem studijní neúspěšnosti. MUP dlouhodobě 
spolupracuje se středními školami, pro které připravuje vzdělávací programy ukazující 
způsoby vysokoškolské výuky, zároveň tak MUP získává užitečnou zpětnou vazbu od 
studentů středních škol o obsahu vlastních programů.  

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

  

b) Počet pravomocných rozhodnutí o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky 
nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce dle § 47c, § 47f a § 47g, 
respektive jmenování docentem dle § 74a, § 74d a § 74e zákona č. 111/1998 Sb., 
která nabyla účinnosti v roce 2019 

Metropolitní univerzita Praha v roce 2019 žádná taková rozhodnutí nevydala. 

 

c) Opatření uplatňovaná pro omezení prodlužování studia 

Studijní a zkušební řád MUP umožňuje každému studentovi využít pro splnění atestací 
z každého předmětu tři základní zkušební termíny a jeden opravný termín. Zároveň 
umožňujeme studentům převod dvou nesplněných předmětů do vyššího ročníku, což 
umožňuje pokračovat ve standardním průběhu studia bez nutnosti opakovat ročník a 
studium prodlužovat. Bariéry jsou nastaveny i v rovině ekonomické, opakování ročníku 
(bez ohledu na počet nesplněných předmětů) je zatíženo platbou školného v plné výši. 
Těmito opatřeními se MUP výrazně snižovat počet žádostí o prodlužování studia. 

 

d) Vlastní/specifické stipendijní programy MUP 

Prostřednictvím Interního grantového systému poskytuje MUP studentům prezenční 
formy doktorského studia pravidelné měsíční stipendium, a to po celou standardní dobu 
studia. Metropolitní univerzita Praha dále poskytuje v rámci sociálního programu MUP 
„Škola bez bariér“ z vlastního stipendijního fondu Stipendium pro studenty s pohybovým 
postižením. Toto stipendium je poskytováno již od roku 2003. Stipendium je určeno pro 
studenty MUP s pohybovým postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, průkazu ZTP/P 
nebo potvrzení o invaliditě. Stipendium v souladu se Stipendijním řádem přiznává rektor 
na základě odůvodněné žádosti a hodnocení motivačního dopisu a pohovoru. Stipendium 
je přiznáno ve výši 90 % školného po celou dobu studia na MUP. Maximální počet 



61 

 

studentů, kterým lze přiznat stipendium v jednom akademickém roce, je stanoven 
Ceníkem poplatků MUP. 

 

e) 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 průběhu studia, např. při 
řešení individuálních studijních problémů, pomoc při komunikaci s akademiky, zajištění 
formy komunikace a atestací přiměřených míře a charakteru handicapu studenta, pomoc 
při řešení sociálních problémů studentů se zdravotním postižením. Dále si studenti 
mohou bezplatně vypůjčit učební pomůcky – IT technika, diktafony, elektronické studijní 
materiály. Zvláštní pozornost a pomoc studentům se SPU věnují zaměstnanci knihovny, 
kteří jim na objednávku zajišťují a distribuují studijní literaturu.  Absolventi studia 
v programu ŠBB mohou využít pomoc a podporu při hledání zaměstnání.  

 

f) Podpora a identifikace studentů se specifickými potřebami 

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou identifikováni v rámci přijímacího 
řízení. Studentům jsou bezplatně zapůjčeny učební pomůcky (notebooky, diktafony a 
kompletní studijní literatura). Způsoby komunikace a plnění studijních povinností jsou 
plně přizpůsobeny jejich možnostem (elektronická komunikace, studijní materiály na 
internetu, individuální konzultační hodiny pedagogů, specifická forma konání zkoušek – 
ústní, písemná, PC a další).  

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

Dále poskytují studentům podrobné informace také pracovníci Informačního centra MUP, 
které je umístěno při vstupu do hlavní budovy MUP v Dubečské, a pracovníci recepce na 
Jarově. 

Ve všech budovách školy v Praze (Dubečská, Učňovská, Prokopova) 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 
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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, např. konference Příprava na zaměstnání a zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nebo konference Osoby se 
zdravotním postižením na trhu práce, pořádanou Konfederací zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR. 

V akademickém roce 2018/2019 MUP byl již šestnáctýnm rokem realizován sociální 
program Škola bez bariér. Během této doby na MUP studovalo více než 350 
handicapovaných studentů, z toho úspěšně absolvovalo studium 236 handicapovaných 
studentů. V akademické roce 2018/2019 se v rámci Sportovního klubu ŠBB uskutečnila 
řada akcí pro handicapované studenty – např. turnaj v boccie ve spolupráci s centrem 
Paraple, výlet na Karlštejn, návštěva představení v divadle La Fabrica a soutěžního večeru 
pubquiz. O letních prázdninách se konala oblíbená několika denní akce – Electric 
Eccentric, tentokrát putování Valašskem. 
V akademické roce 2018/2019 zahájila MUP spolupráci se zapsaným spolkem LENOX na 
realizaci projektu Osobní asistent v praxi. Jedná se o seminář motivující a podporující 
mladé lidi v dobrovolnictví.  

 

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

Mimořádně nadaní studenti doktorských a magisterských studijních programů mohou 
pod vedením pedagogů žádat o vědeckovýzkumné granty v rámci Interního grantového 
systému MUP, a podílet se tak přímo na vědeckých aktivitách univerzity. Obdobně se 
studenti účastní odborné práce vědeckovýzkumných center MUP.  

Mimořádně nadaní studenti MUP mohou studovat na zahraničních studijních pobytech 
v rámci programu Erasmus+, anebo na partnerských univerzitách v rámci programu 
Double degree. Studenti bakalářského oboru veřejná správa mohou studovat v rámci 
tohoto programu na partnerské Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Studenti 
magisterských oborů Regionální studia a mezinárodní obchod a Regional Studies and 
International Relations se mohou zúčastnit Double Degree programu na německé SRH 
Hochschule Berlin.  

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

Metropolitní univerzita Praha realizuje program Double Degree s italskou univerzitou 
Università degli Studi di Trento, a to v magisterských oborech Mezinárodní vztahy a 
evropská studia a International Relations and European Studies. Od roku 2015 
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Metropolitní univerzita Praha realizuje program Double Degree s Manipal University 
v Indii, a to v magisterském studijním oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia a 
International Relations and European Studies. Od roku 2017 Metropolitní univerzita Praha 
realizuje program Double Degree s INSEEC Business School v Paříži, a to v v magisterském 
studijním oboru Regionální studia a mezinárodní obchod a Regional Studies and 
International Business. 

 

h) Podpora a způsob identifikace studentů se socioekonomickým znevýhodněním  

Metropolitní univerzita Praha umožňuje studentům především možnost rozložení platby 
školného na několik splátek. Tito studenti jsou identifikováni prostřednictvím žádosti, 
podávané kvestorovi MUP. Dále univerzita svými předpisy umožňuje studentům 
prominout různé poplatky ze zdravotních či sociálních důvodů. Zejména zahraničním 
studentům univerzita vypomáhá při vyhledávání a zajišťování vhodného ubytování. 

 

i) Podpora rodičů mezi studenty 

Metropolitní univerzita Praha nabízí studentům tzv. kombinovanou formu studia, která je 
– vzhledem ke svému specifickému způsobu organizace – uzpůsobena především 
studentům – rodičům a studentům, kteří chtějí studovat při zaměstnání. Studijní a 
zkušební řád MUP zároveň specificky ochraňuje studentky v těhotenství a na mateřské či 
rodičovské dovolené. 
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4 Absolventi 
 

a) Spolupráce a udržování kontaktů s absolventy 

MUP udržuje kontakt a komunikaci s absolventy prostřednictvím Klubu absolventů; zve 
absolventy školy na konference, semináře a workshopy pořádané MUP. Každoroční 
příležitostí pro setkání s absolventy jsou také společenské či sportovní akce pořádané 
MUP. 

 

b) Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů; opatření pro zvýšení zaměstnanosti 
absolventů, průzkumy uplatnitelnosti absolventů a vazba na obsah studijních 
programů 

MUP nezajišťuje zaměstnanost svým absolventům, to závisí především na jejich 
individuálních schopnostech. Svou činností k dobré zaměstnatelnosti MUP napomáhá 
svým absolventům vytvářením především kvalitního obsahu jednotlivých studijních 
programů. V rámci procesu re/akreditací upravuje studijní programy dle momentálního 
stavu rozvoje daného programu. Vlastním studentům nabízí široké možnosti domácích i 
zahraničních pracovních stáží, které napomáhají studentům získávat potřebné pracovní 
zkušenosti MUP. Pro své studenty pořádá doplňující odborné aktivity nad rámec kurikula, 
pořádá setkání se zaměstnavateli, pořádá semináře zaměřené na rozvoj obecných 
kompetencí. Nové akreditace studijních programů zahrnují předměty úzce propojující 
výuku na MUP s firemní praxí.   

 

c) Spolupráce s budoucími zaměstnavateli studentů 

V roce 2019 MUP zintenzivnila spolupráci se zaměstnavateli, především se Svazem 
průmyslu a dopravy, Hospodářskou komoru ČR a Ministerstvem průmyslu ČR.  

V rámci výměnných studijních stáží, financovaných Evropskou unií, MUP nabízí studentům 
také řadu pracovních stáží v zemích EU. MUP dále zprostředkovává studentům pracovní 
stáže u řady zaměstnavatelů, které tyto stáže škole nabízejí. Spolupracuje s celou řadou 
institucí veřejné správy i soukromého sektoru. Do výuky praktických předmětů jsou také 
pravidelně zváni zástupci zaměstnavatelů z veřejné a soukromé sféry, aby studenty 
informovali o možnostech zaměstnání a o požadavcích a nárocích, kladených na 
zaměstnance. 

Za účelem podpory vstupu studentů na trh práce, resp. rozšíření jejich možností 
pracovního uplatnění, realizuje MUP průběžně semináře se zástupci z praxe, během nichž 
zástupci firem a státních subjektů diskutují se studenty na vybrané odborné téma, a při té 
příležitosti je rovněž většinou seznámí i s nabídkami na dlouhodobé stáže, příp. otevřené 
pozice pro čerstvé absolventy v jejich firmách/institucích.  

Vedle toho mají studenti možnost již během studia absolvovat stáž, za kterou v případě 
splnění předepsaných povinností (délka stáže, potvrzení, esej ze stáže) mohou získat i 
kredity, čili je jim uznána jako součást studia. Stáže si studenti buď hledají sami, nebo 
procházejí výběrovými řízeními, která jsou na MUP organizována, a to na základě 
konkrétních poptávek od firem či státních institucí.  
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V roce 2019 MUP zahájila výuku v novém profesně zaměřeném bakalářském studijním 
programu Cestovní ruch, jehož realizace je založena na úzké spolupráci 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 

Metropolitní univerzita Praha realizuje přijímací zkoušky především do prezenční formy 
bakalářských studijních programů. Tyto zkoušky sestávají z testu z anglického jazyka; při 
přijímání do anglicky vyučovaných prgoramů je vyžadována vyšší úroveň jazykové znalosti. 
Přípravu, zadávání a vyhodnocování testů zajišťuje Katedra cizích jazyků MUP; 
nevyužíváme v této záležitosti služeb externích dodavatelů.  

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).  

Uchazeči o studium ze zahraničí, 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.  

 

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 dalších krajů ČR; 

• účast na vzdělávacích veletrzích Gaudeamus Praha (leden 2019), Gaudeamus Nitra 
(říjen 2019), a Gaudeamus Bratislava (září 2019), všechny veletrhy byly realizovány 
pracovníky na propagačním stánku, včetně přednášek akademických pracovníků 
MUP; 

• v květnu 2019 proběhl šestý ročník Jarní školy mediálních studií v Praze, kterého 
se zúčastnilo 9 pražských středních škol (cca 160 studentů). Studenti absolvovali 
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;  
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• v roce 2019 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 „Pražského studentského summitu 2019“, kterého se 
účastní cca 200 středoškoláků z celé ČR (simulace činnosti mezinárodních 
organizací EU); 

• MUP se opět stala partnerem „Soutěž a podnikej“, což je tříměsíční program pro 
středoškoláky, který vrcholí oceněním nejlepších projektů. MUP této soutěži 
nabídla své akademické pracovníky jako mentory soutěžících družstev a pro 
účastníky připravila dvoudenní akci tvořenou motivačními přednáškami a 
semináři; 

• MUP se zapojila do oblasti Fiktivních firem – založila svou fiktivní Metropolitní 
univerzitní banku (MUB), která středoškolákům zprostředkovává znalosti 
z bankovnictví. MUB pro členy Fiktivních firem, ale i další studenty, organizuje 
vzdělávací akce zejména z oblasti mezinárodního obchodu; 

• návštěvy studentů SŠ na půdě MUP – 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 2019 Metropolitní univerzita Praha uspořádala celkem 105 akcí pro střední školy (z 
toho 68 se konalo přímo v dané střední škole, 37 bylo zorganizováno v prostorách MUP), 
z toho 11 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 ke zlepšování 
image školy.   

Všechny katedry MUP připravily řadu akcí formou odborných přednášek, seminářů, 
workshopů, jarních škol i soutěží atd., na kterých se aktivně podíleli akademičtí pracovníci 
z jednotlivých kateder. Nabídka vzdělávacích aktivit probíhá formou emailové 
korespondence i distribucí tištěných materiálů, ale také osobní návštěvou pracovníků 
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univerzity na středních školách v Praze a v jednotlivých krajích České republiky. MUP se 
aktivně účastní řady odborných konferencí, vzdělávacích veletrhů a studentských akcí jak 
v České republice, tak v zahraničí.  

Cílem spolupráce mezi MUP a středními školami je jejich hlubší seznámení s univerzitou, 
jejími obory a rozšíření nabídky pro možnost výběru vysokoškolského studia. 

Intenzivní spolupráce se SŠ zlepšila informovanost o MUP mezi středoškolskými studenty, 
rodičovskou i další veřejností. Nabízené a realizované aktivity MUP byly hodnoceny velmi 
pozitivně. 
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6 Zaměstnanci 

 

a) Kariérní řád pro akademické pracovníky, motivační nástroje pro odměňování 
zaměstnanců a závislosti na dosažených výsledcích. 

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 zahájit 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 
intenzivní 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. 
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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.  

 

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 také v roce 2019 zaměřila na posilování aktivit 
směřujících k posilování mobilit jak z hlediska kvality, tak i z hlediska kvantity.  

Kvalitu vysílaných studentů řešíme přísným výběrem účastníků a prověřováním jejich 
jazykových znalostí. Kromě znalosti jazyka na úrovni B2 minimálně musí každý žadatel 
předložit motivační dopis a další roli při výběru hrají i dosavadní studijní výsledky. 
Studenti si tímto uvědomují, že jde o výběrovou záležitost a takto k účasti na mobilitě 
přistupují. 

MUP za účelem dostatečné účasti studentů na mobilitách organizuje každoročně několik 
akcí pro studenty zejména na propagaci programu Erasmus+, ale i jiné formy mobilit a 
s jinými granty, případně i bez grantů:   

• Základem pro úspěšnou propagaci mobilit studentů je dostatečná nabídka 
možností studia na zahraničích univerzitách v zemích EU, ale i v dalších zemích 
celého světa. V současné době má MUP 192 partnerských univerzit v 62 zemích. 
V roce 2019 Metropolitní univerzita vyslala na studijní pobyty celkem 109 
studentů, přijala ke studiu 313 zahraničních studentů, kterým nabídla kurzy 
vyučované v angličtině na celkem čtyřech studijních oborech. Do programu 
Erasmus+ se také zapojili akademičtí pracovníci – MUP vyslala celkem 60 svých 
vyučujících na přednáškové pobyty do zahraničí, a přijala k výuce také 21 kolegů 
ze zahraničních partnerských univerzit. 

• Už tato nabídka, která je na webu a na SIS, je silně motivační a v současné době 
mnoho nových studentů si vybírá MUP na základě takto široké nabídky studijních 
možností v zahraničí. 

• Mezi největší univerzitní akce patří celodenní tzv. Erasmus Day, kdy jsou 
prezentovány všechny možnosti studia v zahraničí, a to našimi studenty, kteří 
studium v zahraničí již absolvovali, a studenty zahraničními, kteří zde právě 
studují.  

• Organizujeme fotografickou soutěž studentů MUP, jejichž snímky vznikly během 
jejich studia v zahraničí, a další sekci tvoří snímky zahraničních studentů z jejich 
pobytu na MUP. Vítězové na základě hlasování obdrží ocenění. 

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

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

• Zahraniční oddělení organizuje několikrát do roka informační semináře pro 
zájemce o mobility i formou diskusních setkání se zájemci. 
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b) Podpora zahraničních mobilit akademických a neakademických pracovníků 

Akademičtí i administrativní zaměstnanci jsou motivováni k účasti na zahraničních 
mobilitách prostřednictvím několika zdrojů. Vedení MUP dvakrát až čtyřikrát ročně vyzvou 
prostřednictvím e-mailu a na zasedáních kateder akademické či schůzce vedoucích 
oddělení k účasti na zahraniční pracovní cestě v rámci Erasmus+. Jsou akademičtí i 
administrativní zaměstnanci několikrát vyzváni k účasti na zahraniční mobilitě Erasmus+ i 
zahraničním oddělením. Zaměstnanci jsou podpořeni grantem Erasmus+ dle pravidel EU 
na základě paušálu nikoliv na základě reálných nákladů. 

 

c) 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 ve výukovém procesu naprostou samozřejmostí. Tento přístup k zapojování 
cizinců jednoznačně prokazuje maximální integraci. Tato integrace výrazně posiluje 
internacionalizaci univerzity a práci celých týmů pedagogů. Angličtina je běžným 
dorozumívacím jazykem, vedení kateder jedná v angličtině; 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. S ohledem na velké množství vyučovaných oborů 
v angličtině a počet zahraničních členů akademické obce, jsou tito pedagogové chápáni 
jako samozřejmá integrální součást MUP. 

 

d) Významné aktivity posilující internacionalizaci činností MUP, zapojení do 
mezinárodních konsorcií a projektů 

Metropolitní univerzita Praha se zapojuje i dalších zahraničních projektů pod hlavičkou 
Erasmus+. V loňském roce jsme obdrželi kromě projektů KA103 a KA107 i projekt 
Strategického partnerství KA2 s názvem AQET reflektující potřebu zlepšení hodnocení 
Erasmus+ stáží. V letošní výzvě 2020 jsme požádali o Jean Monnet Chair a chystá se další 
Strategické partnerství. MUP se účastní studentských veletrhů v zahraničí stejně tak, jako 
se akademičtí pracovníci účastní konferencí. 
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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) Opatření pro posílení propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací 

Vědecká činnost na MUP se rozvíjí koordinovaně s akreditovanými studijními programy, 
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 a další tvůrčí 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 primárně v rámci Interního grantového systému (IGS). 
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.  

 

b) Zapojení studentů 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 a akademické pracovníky zaměstnané na MUP. Hlavními řešiteli 
mohou být doktorandi v prezenční i kombinované formě studia nebo akademičtí 
pracovníci MUP, v řešitelských týmech pak mohou být zapojeni studenti magisterského 
studia, doktorandi, akademičtí pracovníci MUP. Je-li řešitelem doktorand, členem týmu 
musí být jeho školitel. Počet studentů doktorského nebo magisterských studijních 
programů vždy musí být vyšší nebo roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. V roce 
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2019 bylo interní grantovou soutěží podporováno 32 projektů a podpora na Specifický VŠ 
výzkum byla čerpána v celkové výši 3 473 301 Kč. 

 

c) Vysoká škola uvede, jaké účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace 
byly získány v roce 2019 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 2019, kterou MUP obdržela 
ve výši 13 767 769 Kč. Z těchto prostředků byly v roce 2019 podporovány jak pokračující, 
tak některé nové vědeckovýzkumné 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.  Přehled témat a hlavních řešitelů všech 
vědeckovýzkumných záměrů a prostředků určených na jejich řešení představujeme 
v následující tabulce. 

Seznam vědeckovýzkumných záměrů MUP řešených v roce 2019 a hrazených 
z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

 

Hlavní řešitel(ka) 

 

N       Název vědeckovýzkumného 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 

 

 

Vedle podpory na rozvoj výzkumné organizace MUP přirozeně usiluje i o získávání a 
využití dalších prostředků určených na výzkumné, resp. tvůrčí aktivity. V roce 2019 se 
jednalo o následující projekty: 
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Granty řešené s podporou Grantové agentury České republiky 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2019 (v Kč) 

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 668 000 

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 řešený s podporou Technologické agentury ČR: 

Řešitel Název projektu Reg. Číslo Prostředky na 
rok 2019 (v Kč) 

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

Chytrá migrace v České republice TL01000468 281 443 

 

Grant řešený s podporou Fondů EHP a Norska 2014 – 2021: 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2019 (v Kč) 

prof. Mgr. Jan Jirák, 
Ph.D. 

Children between Czech Family 
Stereotype and Norwegian Welfare 
System 

EHP-BF10-
OVNKM.1-
026-01-
2018 

343 515 

 
Akademičtí pracovníci MUP byli v roce 2019 zapojeni také do několika projektů 
Mezinárodního Visegrádského fondu, VEGA, AP VV, COST a dalších projektů nesených 
jinými institucemi.  
 

Řešitel za MUP Název a číslo projektu Poskytovatel 

doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D. 

Urban Policy System in the Strategic 

Perspective - from V4 to Ukraine 
Mezinárodní visegrádský fond 
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21920304 

doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D. 

Understanding Identities and Regions 

– Perspectives on V4 and WB 

21820078 

Mezinárodní visegrádský fond 

Mgr. Mgr. Kateřina 
Březinová, Ph.D., 
Ph.D. 

Transculturalidad, Mestizaje y 
Mundialización en el arte de la 
época contemporánea. Oriente-
Occidente 

HAR2017-82394-R 

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

Mgr. Martin Charvát, 
Ph.D. 

Formovanie postojov generácie Y v 
geografickom priestore V4 k 
problematike migrantov 
prostredníctvom digitálnej 
komunikácie na sociálnych sieťach 

 1/0192/18 

Vedecká grantová agentúra 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky a Slovenskej 
akadémie vied 

doc. Ing. Josef 
Abrhám, Ph.D.; 
PaedDr. Zuzana 
Horváthová, Ph.D. 

Perspektivy rozvoje depopulačních 
regionů v podmínkách současných 
evropských výzev 

1/072/19 

Vedecká grantová agentúra 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky a Slovenskej 
akadémie vied 

prof. doc. JUDr. Karel 
Klíma, CSc. Dr. hab. 

Kompetence územnej samosprávy a 
podiel štátu na ich uskutečňovaní 

1/0367/19 

 

Vedecká grantová agentúra 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky a Slovenskej 
akadémie vied 

Mgr. Martin Charvát, 
Ph.D. 

Inkubátor multimediálněj digitálnej 
produkcie – recipročný transfer 
vedy, umenia a kreatívných 
priemyslov 

APVV-18-0257 

Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja, Slovensko 

doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D. 

New Exploratory Phase in Research 
on East European Cultures of Dissent 

CA16213 

COST Actions 

doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D. 

European Network for Research 
Evaluation in the Social Sciences and 
the Humanities 

CA15137 

COST Actions 
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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 probíhá spolupráce 
s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací a jejich komercializace. 

Netýká se MUP.  

 

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

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

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

 

Významné události a skutečnosti týkající se zajišťování kvality a hodnocení realizovaných 
činností v roce  

V roce 2019 především probíhaly intenzivní práce na přípravu spuštění mezinárodní 
evaluace, která bude probíhat v roce 2020. Za tímto účelem byl mj. přijat Statut 
Mezinárodního evaluačního panelu. 
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 mezinárodní evaluace dobudovala MUP systém 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.).  

Také v roce 2019 MUP pokračovala v naplňování Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 
činnosti MUP na období 2017–2020, který systematicky řeší otázku personálního rozvoje 
a zajištění kvality studijních programů. K tomuto účelu přijala univerzita podrobný Plán 
realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2019.  
 
Dále byla v praktické rovině naplňována Pravidla systému zajišťování kvality. Do 
rozhodovacích procesů v oblasti kvality byla plně zapojena Rada vnitřního hodnocení. 
V roce 2019 byla přijat Kariérní řád akademických pracovníků Metropolitní univerzity 
Praha, a dále byla zpracována Zpráva o vnitřním hodnocení MUP v roce 2019. 
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10 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 

 

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

 

V roce 2019 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. MUP je zapojena do schémat GAČR a TAČR a usiluje o zapojení do mezinárodních 
projektů. V roce 2019 započala příprava projektů Jean Monnet, Horizon 2020 a příprava 
několika projektů Strategických partnerství. MUP také implementovala principy Metodiky 
2017+ do svých vnitřních procesů evidence a hodnocení činnosti akademických 
pracovníků.  
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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 2019 v řešení grantu Technologické 
agentury ČR ÉTA na období let 2018–2022. 

 

b)   Vysoká škola charakterizuje svoje působení v regionu (nejen 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 a s Eurocentrem Hradec 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, např. dilemata české zahraniční politiky, české 
členství v NATO apod.). V roce 2019 pokračovala spolupráce s Eurocentrem v Plzni.  
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c) Vysoká škola charakterizuje své nadregionální působení a význam  

Metropolitní univerzita Praha si také v roce 2019 udržela postavení jedné z největších a 
nejkvalitnějších soukromých vysokých škol univerzitního typu v České republice. Rozvíjí 
zdaleka největší vědeckou a výzkumnou činnost ze všech soukromých vysokých škol v ČR.  
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.  

V průběhu roku 2019 Metropolitní univerzita Praha přikročila k záměru rozšířit své 
vzdělávací portfolium také o nabídku středoškolského vzdělávání. Jako zřizovatel 
předložila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR žádost o zápis střední školy do 
Rejstříku škol a školských zařízení. Díky vysoké kvalitě připravené žádosti, jakož i moderní 
a promyšlené vzdělávací koncepci byla tato žádost v rekordním čase kladně posouzena a 
dne 12. 12. 2019 vydalo MŠMT souhlasné stanovisko se zápisem Metropolitního gymnázia 
do školského rejstříku. Metropolitní gymnázium začne své vzdělávací služby poskytovat ve 
čtyřletém všeobecně vzdělávacím oboru ve školním roce 2021/2022.   
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