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Hlavní část zprávy za rok 2020 
 

Metropolitní univerzita Praha v roce 2020 úspěšně dokončila úkoly, které si stanovila ve 
Strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti MUP na období 2017–2020.  

Dále představíme všechny odborné aktivity a výsledky vědecké a výzkumné činnosti 
Metropolitní univerzity Praha, které byly, i přes nepříznivou situaci v důsledku uzavření 
vysokých škol kvůli pandemii Covidu-19, realizovány za rok 2020.  

 

1.1 Přehled aktivit výzkumných center a kateder 

 

1.1.1.    Katedra asijských studií  
 
Účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 
 

doc. Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D., a Aleš Karmazin, Ph.D., M.Sc. et M.Sc.:  

• Pravidelný internetový podcast Asie v souvislostech  

doc. Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.:  

• Příspěvek „Japan and the EU“ na konferenci European Union, Visegrad 4 and Japan, 

pořadatel: ÚMV, Praha, 10. 3. 2020 

• Příspěvek „Japanese hard security challenges“ na konferenci Strategic challenges and 
Japan´s changing geopolitical stand in the Pacific Basin, pořadatel: Institute for Foreign 
Affairs and Trade, Budapešť, Maďarsko, 25. - 6. 2. 2020 

 
Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2020: 
 
Karmazin, A. (2020): Slogans as an Organizational Feature of Chinese Politics. Journal of 
Chinese Political Science, 25:3, pp. 411-429, 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11366-019-09651-w  
 
Karmazin, A., Hynek N. (2020): Russian, US and Chinese Revisionism: Bridging Domestic and 
Great Power Politics. Europe-Asia Studies, 72:6, pp. 955-975, 
https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1776221  
 
Kolmaš, M. (2020): Identity change and societal pressures in Japan: the constraints on Abe 
Shinzo's educational and constitutional reform. The Pacific Review, 33:2, pp. 185-215, 
https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1540497  
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11366-019-09651-w
https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1776221
https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1540497
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Kolmaš, M., Kožíšek D. (2020): A Sociological Survey of Japanese International Relations 
Journals and University Education: Still a Discipline ‘In Between’? Social Science Japan Journal, 
Volume 23, Issue 2, pp. 299–313, https://doi.org/10.1093/ssjj/jyaa005    
 
Knotková-Čapková, B., Karmazin, A. a kol. (2020): Asijské hierarchie v postkoloniálním 
kontextu: politické, sociální a kulturní dimenze. 244 str., MUP Press a Togga, ISBN: 978-80-
7638-014-1 
 
Členství v oborových, vědeckých radách a expertních komorách (2020) 
 
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 

  

https://doi.org/10.1093/ssjj/jyaa005
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1.1.2. Katedra cestovního ruchu 
 
Vědeckovýzkumná činnost katedry je primárně orientována na aplikovaný výzkum v oblasti 
cestovního ruchu. V rámci výzkumné a odborné činnosti je podporován transfer znalostí a 
poznatků mezi profesní a akademickou sférou. 
 
Zastoupení v odborných a vědeckých institucích 
 

• Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (doc. Abrhám) 

• Česká unie 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, a.s. (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) 

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

Abrhám) 

• 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) 

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

• KPMG (spolupráce v rámci Profesní rady studijního programu) 

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

• Správní cestovního ruchu města Brna (PhDr. Dolanská) 
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Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2020: 
 
Abrhám, J., Rubáček F., Tyslová, I., Horváthová, Z. (2020): Economic benefits of tourism: 
Cultural identity and tourism destinations in the Czech Republic. Terra Economicus, 18:2, pp. 
118-139, https://doi.org/ 10.23683/2073-6606-2020-1  
 
Dolanská, N. Bude mít zápis GSE na seznam kulturního dědictví UNESCO vliv na cestovní ruch 
v ČR? Journal of Diplomatic and Social Studies 2/2020. ISSN 2570 -9852 
 
Drábková, Z. (2020): Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví. Nástroje 
efektivního řízení a hodnocení rizik v účetnictvím. 148 str., Wolters Kluwer, Praha. ISBN: 978-
80-7598-312-1 
 
Rubáček F., Jindřichovská, I., Horváthová, Z., Abrhám, J. (2020): Accessibility of Websites of 
the European National Tourism Boards. International Journal of Economics and Business 
Administration, 8:2, pp. 114-125. https://www.ijeba.com/journal/446  
 
Kvítková, Z. (2020): Cestovní kanceláře očima mladých cestovatelů. Ekonomická revue 
cestovného ruchu - Economic Review of Tourism, 53:3, pp. 142-152, ISSN: 0139-8660 
 
Čajková, A. (2020): Inovativní trendy řízení ve veřejné správě, 164 str., MUP Press a Key  
Publishing. ISBN: 978-80-7638-016-5 
  

https://www.ijeba.com/journal/446
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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 intenzivní kurzy českého a anglického jazyka. V rámci těchto intenzivních kurzů 
získají 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. 

 
 

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.  
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1.1.4. Katedra International Relations and European Studies 
 

 

Členství v oborových, vědeckých radách a expertních komorách  
 
doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.:  

• Oborová rada doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy, FSV UK. 

• Oborová rada doktorského studijního programu MVES/IRES, MUP 

• Vědecká rada Metropolitní univerzity Praha 

• GA ČR - Panel: P408 
 

Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.: 

• Latin American Studies Association, mezinárodní oborová organizace, členka 

• Volební pozorovatelka EU, členka permanentní skupiny volebních pozorovatelů při 
MZV ČR 

• European Cultural Parliament - členka 

• Multikulturní centrum Praha, členka správní rady a poradního výboru 

• TRAMA, mezinárodní síť badatelů při Universidad Complutense Madrid, Śpanělsko. 
členka 2007-2019 

• ACLA - American Comparative Literature Association 

• Členka komise hodnotitelů v rámci grantového systému FFUK Praha. 

• Předsedkyně hodnotící grantové komise Active Citizens Fund 
 

prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek M.A., PgDipRes, Ph.D. 

• Oborová rada FF UK v Bratislavě  

• Oborová rada FSV UK v Praze,  

• Vědecká rada MUP 
 

Mgr. Šárka Kolmašová Ph.D. 

• International Peace Research Association, Peacebuilding and Conflict Resolution 
Committee 
 

Marko Stojić Ph.D. 

• EUROPEUM Institute for European Policy, Prague - Associate Research Fellow, 
 
Zastoupení v odborných institucích 
 
Ing. Vít Beneš, Ph.D.: 

• European International Studies Association, člen 

• Členství v redakční radě recenzovaného časopisu Mezinárodní vztahy 
 

doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.:  

• redakční rada MUP Press 
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Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.: 

• Migraciones Internacionales - členka redakční rady, Colegio de la Frontera Norte, 
Mexiko 

• Vědecká rada časopisu NORBA. Revista de Historia. Universidad de Extremadura. 

• Vedoucí Ibero-amerického centra MUP 
 

prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek M.A., PgDipRes, Ph.D. 

• ISA USA, BISA UK 
 

Mgr. Šárka Kolmašová Ph.D. 

• CEJISS - Central European Journal of International and Security Studies 
 

Ing. Břetislav Tureček 

• Akademická společnost Aloise Musila 

• Vedoucí Centra pro studium Blízkého východu MUP 
 
Grantová činnost 
 
Řešené externí granty: 
 

• Mgr. Šárka Kolmašová Ph.D. je garantkou standardního projektu GAČR Dynamika sociálních 
norem v mezinárodním řádu, spoluředitelé za MUP prof. O. Bureš, prof. N. Hynek, Dr. A. 
Karmazin 

 

• doc. Mats Rickard Braun, Ph.D. je garantem projektu EACEA, Europe for Citizen ‘A 
European success story? Central Europe from democratic revolutions to EU accession 
(1989-2004) and beyond’ (EUritage), spoluředitelem za MUP Dr. V. Beneš 
 

Řešené interní granty - vědecko-výzkumné záměry: 
 

• Ing. Vít Beneš, Ph.D.: Institucionální uspořádání EU a problém demokratického deficitu 

• doc. Mats Rickard Braun, Ph.D., Ing. Anna Gromilova, Ph.D.: Comparative 
Regionalism 

• Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.: Triangular Relations: U. S. - Mexico – Central America. 
Dislocations, Exclusions and Belonging in the 21st century Americas 

• prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek M.A., PgDipRes, Ph.D.: Režimy, revizionismus a 
transformace bezpečnostního řádu 

• Mgr. Šárka Kolmašová Ph.D.: Odpovědnost za ochranu 

• Marko Stojić Ph.D.: The Transnational – National Dynamics: European Transnational 
Parties and the Western Balkans  

 
 
Účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 

 
doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.:  
Symposium Czech Foreign Policy, IIR, Praha - 8. 10. 2020 
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Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.: 
Konference Migraciones internacionales, přednáška: „La frontera México-EEUU, Universidad 
Complutense de Madrid, Španělsko. 13. 2. 2020 
Kulatý stůl Enviromnental Policy in Brazil: Challenge to the Amazon, za účasti R. Ortegy a M. 
Pereira da Oliveira. 4. 3. 2020 
 
Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.: 
Grant Applications: Why you shouldn't be scared & How to succeed, Peace Research Center 
Prague, Online, proběhlo 22. 9. 2020 
 
Marko Stojić, Ph.D.: 
Debatní setkání Western Balkans in 2020: EU Enlargement in Turbulent Times, EUROPEUM, 
Praha, online, 27. 11. 2020 
 
Ing. Břetislav Tureček: 
Konference Turecko-kurdské vztahy - mezinárodní konference pořádaná armádou ČR, 
Hranice n. M., 18. 2. 2020 
 
Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2020: 
 
Braun, M. (2020): Postfunctionalism, Identity and the Visegrad Group. Journal of Common 
Market Studies (JCMS), 58:4, pp. 925-940, https://doi.org/10.1111/jcms.12994  
 
Hynek, N., Solovyeva, A. (2020): The Logic of Humanitarian Arms Control and Disarmament: A 
Power Analytical Approach. 208 pages, Rowman and Littlefield, London, UK. ISBN: 978-1-
78661-165-9 
 
Karmazin, A., Hynek N. (2020): Russian, US and Chinese Revisionism: Bridging Domestic and 
Great Power Politics. Europe-Asia Studies, 72:6, pp. 955-975, 
https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1776221  
 
Kolmašová, Š., Krulišová, K. (2020): Vulnerable women and barbaric rapists: legitimisation of 
UN interventionism in Mali. African Security Review, 29:2, pp. 175-201 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10246029.2020.1779764?scroll=top&needA
ccess=true  
 
Březinová, K. (2020): Latinos: Jiná menšina? Američtí Hispánci mezi Kennedym a Trumpem. 
260 str., MUP Press a Libri, Praha. ISBN: 978-80-7638-013-4 

 

https://doi.org/10.1111/jcms.12994
https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1776221
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10246029.2020.1779764?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10246029.2020.1779764?scroll=top&needAccess=true
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1.1.5.  Katedra mediálních studií 

Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost KMS se v roce 2020 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. M. Charvát se účastnil jako keynote speaker konference Postfenomenologie, mysl 
a média”, ZČU, Plzeň, 19. 11. 2020. Název příspěvku: Za hranice fenomenologie: 
Archeologie médií 

• dr. M. Charvát se účastnil jako přednášející na letní škole Znak, poznání a hudba - 
setkání nad aktuálními problémy kognitivní sémiotiky, FHS UK, Broumov, 13. - 16. 8. 
2020. Příspěvek: Mapa a území 

• dr. M. Charvát měl zvanou přednášku v rámci konference “Na Pláni současnosti”, 
Gymnázium na Vítězné Pláni, Praha, 13. 2. 2020. Příspěvek: Kyberpunk, kyberprostor 
a nová média 

• dr. M. 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. J. Machek se účastnil konference 6th Mapping the magazine conference, Lusófona 
University in Lisbon, Portugal, 1.-3.7. 2020. Název příspěvku: Housewives, Actresses, 
Victims and ‘Shameless’ Mistresses. The Representation of Women in the Czech 
Popular Magazines Before the WWI 

• dr. J. Machek se účastnil konference Mainstream! Popular Culture in Central and 
Eastern Europe, 5th conference of Centre for the Study of Popular Culture, Praha, 28.-
31. 10. 2020. Název příspěvku: Czechoslovak socialist discotheques as the heterotopia 
of Western life 

• dr. J. Machek se účastnil workshopu Bestsellery první republiky a populární literatura, 
workshop Ústavu české literatury, 26.11. 2020. Název příspěvku: Bratři z Marsu, Asie 
hrozí, Konec světa a další. Divadelní utopické hry jako součást dobové produkce určené 
pro spolkové inscenování 

• dr. J. Machek se spolu s dr. O. Danielem účastnili konference Urban Nostalgia: The 
Musical City in the 19th and 20th Centuries, Centre de Recherches sur les Arts et le 
Langage, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France, 5.–7. 7. 2020. 
Název příspěvku: Heimatsmusik in Prague: Rural nostalgia in the capital 

• dr. E. Niklesová se účastnila konference Megatrends and Media, Fakulta masmediálnej 
komunikácie UCM v Trnave, 22.4. 2020. Název příspěvku: Obsahová a koncepční 
transformace mediální výchovy v českém edukačním prostředí  

• dr. E. Niklesová se účastnila konference Megatrends and Media, Fakulta masmediálnej 
komunikácie UCM v Trnave, 22.4. 2020. Název příspěvku: Obsahová a koncepční 
transformace mediální výchovy v českém edukačním prostředí  

• dr. E. Niklesová se účastnila konference Médiá a text 7, FF Prešovskej univerzity 
v Prešove, 26.-27.11.2020. Název příspěvku: Politická celebrita – projevy a podoby 

• dr. E. Niklesová se účastnila konference Politické diskurzy v Polsku a Česku po roce 
1989: žánry, komunikační strategie, mediální obrazy. Název příspěvku: Populismus 
jako komunikační strategie: případová studie SPD (s D. Charvátovou a J. Charvátem)  
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1.1.5.1. Centrum pro studium mediální kultury 
 

Činnost vědeckovýzkumného centra katedry se v roce 2020 zaměřovala především na 
publikační a grantovou činnost. Členové centra připravili k publikaci několik odborných 
monografií. Dr. Martin Charvát vydal monografii Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav 
Nezval (Nakladatelství Akademie múzických umění), dr. Martin Charvát a prof. Jan Jirák spolu 
s kolegy (dr. Cebe, doc. Köpplová, dr. Niklesová, dr. Děkanovský) vydali knihu Duch novin a 
jeho svět. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (III.) (MUP Press, Togga). 
Vedoucí Centra pro studium mediální kultury dr. Martin Charvát byl i v roce 2020 externím 
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). Dr. Martin Charvát a prof. Jan 
Jirák jsou zároveň členy výzkumného týmu za MUP (pod vedením doc. Ladislava Cabady) 
mezinárodního projektu MELIA Observatory – Media Literacy Observatory for Active 
Citizenship and Sustainable Democracy. Na katedře je dále řešen projekt GAČR č. 20-078055 
Překrásný nový svět: mládež, hudba a třída v českém postsocialismu jehož hlavním řešitelem 
je dr. Ondřej Daniel, jedním z členů řešitelského týmu je dr. Jakub Machek.  

Grantová činnost 

Externí granty:  

• dr. M. Charvát a prof. J. Jirák jsou členy řešitelského týmu (pod vedením doc. L. Cabady) 
MELIA Observatory – Media Literacy Observatory for Active Citizenship and 
Sustainable Democracy 

• dr. M. Charvát je externím členem řešitelského týmu 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. Ondřej Daniel je hlavním řešitelem projektu GAČR č. 20-078055 Překrásný nový 
svět: mládež, hudba a třída v českém postsocialismu, členem řešitelského týmu je také 
dr. Jakub Machek. 

Studentské interní granty  

• studentka doktorského studia Mgr. Abrahamyan Mira v roce 2020 řešila grant IGS 
Potenciál platformy nových médií v Africe a jejich vliv na politický vývoj v Keni a 
Demokratické republice Kongo  

• studentka doktorského studia Mgr. Abrahamyan Marianna v roce 2020 řešila grant 
IGS Jazyk mediálních událostí a jeho vliv na konstrukci důvěry  

• student Ing. Zdeněk Eška, MBA v roce 2020 řešil grant IGS Přístup českých médií k 
bezpečnostním rizikům v komunikaci  

• Studentka doktorského studia Mgr. Denisa Charvátová v roce 2020 řešila IGS grant 
Populistická politická komunikace SPD  
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• studentka doktorského studia Mgr. Lucie Kubíčková v roce 2020 řešila grant Vnímání 
influencer marketingu uživateli Instagramu  

• student doktorského studia Mgr. Pavel Vlk v roce 2020 řešil grant IGS Vliv sledování 
YouTube videí na duševní zdraví dětí a mladistvých studentka doktorského studia Mgr.  

• student doktorského studia Mgr. Vojtěch Záleský v roce 2020 řešil grant Výzkum role 
digitálního dědictví v prostředí on-line komunikace 

 

Vědeckovýzkumný záměr 

Vědeckovýzkumný záměr MUP č. 74-01 „Politické vědy, kultura, média, jazyk“ financovaný z 
podpory MŠMT na institucionální rozvoj výzkumné organizace v roce 2020 (hlavní řešitel doc. 
L. Cabada). 

  

Publikační činnost 

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.: 

kapitola v odborné knize: Reflexe novinářských výstav na stránkách Duchu novin in Duch novin 
a jeho svět. Média v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 
1918-1938 (III.) 

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.: 

kapitola v odborné knize: “Not racists but careful”: Czech images of Visegrad collaboration 
during the crisis of European migration policies in The Visegrad Four and the Western Balkans. 
Framing Regional Identities, Andrássy Studien zur Europaforschung (Band 25) 

odborný článek: Music subculture vs. class revolutionaries: Czech antifascism in the 
postsocialist era. Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies, 9:1-2, pp. 56-74, 
https://brill.com/view/journals/fasc/9/1-2/article-p56_56.xml 

 

PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D.: 

kapitola v odborné knize: Duch novin a reference J. E. Šroma o sovětském tisku in Duch novin 
a jeho svět. Média v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 
1918-1938 (III.) 

 

Mgr. Martin Charvát, Ph.D.: 

monografie: Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval. 160 str., Nakladatelství 
Akademie Múzických umění, Praha, ISBN: 978-80-7331-534-4 
 
monografie (koeditor): Duch novin a jeho svět. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 
1918-1938 (III.). 310 str., MUP Press a Togga, ISBN: 978-80-7476-199-7 

článek ve sborníku: Michel Houellebecq: Symptomatologie (post)moderní geopolitiky in JAZYK 
A POLITIKA NA POMEDZÍ LINGVISTIKY A POLITOLÓGIE V 

článek ve sborníku: Nicolas Winding Refn`s Too Old to Die Young: Violence and Ressurection 
in Megatrends and Media: On the Edge 

https://brill.com/view/journals/fasc/9/1-2/article-p56_56.xml
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prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

monografie (koeditor): Duch novin a jeho svět. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 
1918-1938 (III.). 310 str., MUP Press a Togga, ISBN: 978-80-7476-199-7 

 

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

kapitola v odborné knize: Duch novin a jeho svět: dobové představy o úloze a společenském 
postavení masového tisku in „Duch novin a jeho svět. Média v meziválečné publicistice. 
Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (III.)  (s prof. Jirákem a dr. Charvátem)
  

Mgr. Jakub Machek, Ph.D. 

kapitola v odborné knize: Od jízdy vzduchem po řádění zvrhlého nemravy v Karlíně. Lidová 
kultura jako základ vznikající populární kultury na konci 19. století. In: Zrození lidu v české 
kultuře 19. století. pp. 124-137, Academia, Praha. ISBN: 978-80-200-3066-5 
 

Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.            

kapitola v odborné knize: Prvky mediální výchovy v Duchu novin: od Komenského k novinám 
ve škole in Duch novin a jeho svět. Média v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého 
myšlení o médiích 1918-1938 (III.) 

odborný článek: Niklesová, E., Charvátová, D. (2020): SPD a tematizace migrace v období před 
volbami do Evropského parlamentu 2019: případová studie facebookových příspěvků a 
výstupů v TV předvolebních debatách. CIVILIA: odborná revue pro didaktiku společenských 
věd, 11:2, pp. 24-74. ISSN: 1805-3963 

článek ve sborníku: Analýza argumentačních postupů spojených s medializací tzv. kauzy Bartoš 
a Zemánek na internetových platformách představitelů strany Národní demokracie in JAZYK A 
POLITIKA NA POMEDZÍ LINGVISTIKY A POLITOLÓGIE V. 

článek ve sborníku: Content and Conceptual Transformation of Media Education in Czech 
republic in Megatrends and Media: On the Edge 

 

Mgr. Denisa Charvátová 

odborný článek: Niklesová, E., Charvátová, D. (2020): SPD a tematizace migrace v období před 
volbami do Evropského parlamentu 2019: případová studie facebookových příspěvků a 
výstupů v TV předvolebních debatách. CIVILIA: odborná revue pro didaktiku společenských 
věd, 11:2, pp. 24-74. ISSN: 1805-3963 

 

Mgr. Marianna Abrahamyan 

odborná esej: Fenomén rituálu ve sféře masové komunikace 

Mgr. Mira Abrahamyan  

odborná esej: Vliv nových médií na budování míru v Demokratické republice Kongo 
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1.1.6.  Katedra mezinárodního obchodu 
 
Pořádané vědecké konference, semináře, workshopy, kulaté stoly, hostovské přednášky, 
aktivní účast vyučujících na konferencích doma i v zahraničí za rok 2020 
 

1. Leden–únor 2020 - příprava Dohody o realizaci Vzdělávacího programu pro studenty 
Moskevské státní univerzity managementu GUU/IDAB v anglickém jazyce (Dr. Halík) 

2. 8. 1. 2020 - workshop firmy Exxon Mobil na téma Zásobování (negociační hra) v 
předmětu Mezinárodní obchodní jednání (Dr. Šípková) 

3. 15. 1. 2020 - Reprezentace MUP na “Roadshow Trade and Tourism Promotion between 
Vietnam and Europe” u příležitosti představení první přímé letecké linky Praha – Hanoj. 
Akce organizována společností Bamboo Airways v hotelu Interkontinental v Praze. (Dr. 
Halík) 

4. 27. 1. 2020 - Dohoda o spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu ČR, 
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4. (Dr. Halík) 

5. 6. 2. 2020 - Diskuzní setkání s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu 
panem Karlem Havlíčkem, pořádané AMSP ČR, MPO a HK hl. m. Prahy, PVA Expo Praha 
Letňany (Dr. Halík) 

6. 6. 2. 2020 - Vystoupení na celostátní akci „My s vámi“ pořádané ve spolupráci MUP, 
KMO a MUB pro studenty fiktivních firem z Česka a Slovenska a jejich pedagogický 
doprovod doprovázené soutěží o nejlepší prezentaci fiktivní firmy 2020. (Dr. Halík) 

7. 6. 2. 2020 - "Magic of Business" přednáška pro Českoslovanskou obchodní akademii 
Dr. Edvarda Beneše (Ing. Katz) 

8. 10. 2. 2020 - Reprezentace MUP na „Setkání účastníků podnikatelských misí“ pořádané 
Svazem průmyslu a dopravy ČR v reprezentačních prostorách Černínského paláce na 
Ministerstvu zahraničních věcí ČR. (Dr. Halík) 

9. 28. 2. 2020 - Uzavření dohody o spolupráci s Ministerstvem školství Uzbekistánu o 
zapojení do vládního programu zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků. 
Uzavření memoranda o vzájemné spolupráci v rámci programu Erasmus+ a o 
ustanovení programu Double Degree s Tashkent State University of Economics. 
Poskytnutí interview pro státní televizní kanál O’zbekiston. (Dr. Halík) 

10. 5. 3. 2020 – účast v panelové diskuzi - Czech and American Advertising in a Global 
Context at Charles University (Ing. Katz) 

11. 25. 3. 2020 – Hostovská přednáška - Dana Puscasu, Lead Functional Manager, 
Procurement, Exxon Mobil na téma Sustainability Overview (Dr. Šípková) 

12. 3. 4. 2020 - On-line přednáška v rámci projektu MUB/Fiktivní firmy dr. Maxy na téma 
Mezinárodní kupní smlouva (Dr. Halík) 

13. 16. 5. 2020 – Hostovská přednáška - Prof. Rado Bohinc - OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises (dr. Šípková) 

14. 22. 5. 2020 - Central and Eastern Europe in the changing business environment, 20th 
International Scientific Conference, VŠE Praha a VŠE Bratislava, aktivní účastník, 
příspěvek ve sborníku indexovaném ve WoS a Scopus (Dr. Halík) 

15. 11. 6. 2020 – účast projektu katedry mezinárodního obchodu Metropolitní univerzitní 
banky (MUBanka) na 1. MUB- line veletrhu fiktivních firem (dr. Maxa) 

16. 3. 7. 2020 – mezinárodní konference BledCom 2020, Lake Bled, Slovinsko – aktivní 
účast s příspěvkem (Ing. Katz) 
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17. 10. - 12. 9. 2020 – konference International Days of Statistics and Economics MSED VŠE 
– Tacit Perception of the Accountants and Accounting Procedures in Different Cultural 
Environments – aktivní účast s příspěvkem (doc. Jindřichovská a kol.) 

18. 8. - 9. 10. 2020 – 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, dr. Fiala, dr. MacGregor Pelikánová, dr. Šípková, 
doc. Veselá, dr. Zíková 

19. 26. 10. 2020 - On-line přednáška v rámci projektu MUB/Fiktivní firmy dr. Maxy na téma 
Strategie vstupu na zahraniční trh (Dr. Halík)  

20. 29.10.2020 - Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2020 - účast v 
Inspiračním fóru, sekce Cool Afrika (Dr. Němečková) 

21. 10. - 12. 11. 2020 – účast projektu katedry mezinárodního obchodu Metropolitní 
univerzitní banky (MUBanka) na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem Slovensko (dr. 
Maxa) 

22. 12. 11. 2020 - vystoupení na konferenci "The Belt & Road Initiative: Should the EU and 
Russia Support or Refuse the Chinese Global Project?" s příspěvkem "China and Russia: 
Economic Courtship in Uzbekistan". Pořadatel: Historický ústav AV ČR. Místo konání: 
online-Zoom (Dr. Melnikovová) 

23. 9. - 10. 12. 2020 – 2. MUB-line veletrh fiktivních firem - účast katedry mezinárodního 
obchodu Metropolitní univerzitní banky (MUBanka) na veletrhu fiktivních firem – 
online (dr. Maxa, dr. Halík – člen hodnotící komise) 

24. Prosinec 2020 – vystoupení s příspěvkem „Africa knows!“ na konferenci pořádané The 
Hague University of Applied Sciences – online (Dr. Němečková) 
 

 

Studijní pobyt v zahraničí  
 
Ing. Arshad Hayat, M.A., MSc., Ph.D. 

• University of Salamanca, Španělsko, únor 2020, Erasmus teaching mobility program 
 

Ing. Philip Katz, B.A. 

• University of Limerick, Irsko, 10. - 15. 2. 2020, Erasmus teaching mobility program 
 
Účast akademiků KMO na akcích mimo MUP 
 

1. MUDr. Jan Fiala, Ph.D.: Laboratoř behaviorální ekonomie, ČVUT FEL. Vedoucí 
výzkumných aktivit laboratoře 

2. doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.: aktivní účast s příspěvkem na konferenci 
International Days of Statistics and Economics MSED VŠE – Tacit Perception of the 
Accountants and Accounting Procedures in Different Cultural Environments. 10.-
12. 9. 2020 

3. Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.: Central and Eastern Europe in the changing 
business environment, 20th International Scientific Conference, 22. 5. 2020, VŠE 
Praha a VŠE Bratislava 

4. Ing. Philip Katz, B.A.: aktivní účást s příspěvkem na mezinárodní konferenci 
BledCom 2020. Lake Bled, Slovinsko. 3. 7. 2020 
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5. Ing. Lea Melnikovová, Ph.D.: vystoupení na konferenci "The Belt & Road Initiative: 
Should the EU and Russia Support or Refuse the Chinese Global Project?" s 
příspěvkem "China and Russia: Economic Courtship in Uzbekistan". Pořadatel: 
Historický ústav AV ČR. Místo konání: online-Zoom. 12.11. 2020 

6. Ing. Tereza Němečková, Ph.D.: účast v Inspiračním fóru, sekce Cool Afrika, 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2020, 29. 10. 2020; vystoupení 
s příspěvkem „Africa knows!“ na konferenci pořádané The Hague University of 
Applied Sciences – online, prosinec 2020 

 
Přehled publikační činnosti členů katedry za rok 2020: 
 
Hayat, A., Tahir, M. (2020): Does International Trade Promote Economic Growth? An Evidence 
from Brunei Darussalam. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 13:2, pp. 71-
85, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCEFTS-03-2020-0010/full/html  
 
Hayat, A., Tahir, M. (2020): Foreign Direct Investment, Natural Resources, and Economic 
Growth: A Threshold Model Approach. Journal of Economic 
Studies,  https://doi.org/10.1108/JES-03-2020-0127 
 
Halík, J., Smutka L., Yurik, V. (2020): Analysis of Czech agricultural exports to Russia using 
mirror statistics. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8:2, pp. 27-46, 
https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/806  

 

Jindřichovská, I., Kubíčková, D., Mocanu, M. (2020): Case Study Analysis of Sustainability 
Reporting of an Agri-Food Giant. Sustainability, 12:11, pp. 4491 – 4509, 
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4491 
 
Jindřichovská, I., Ugurlu, E., Thalassionos, E. (2020): Exploring the Trend of Czech FDIs and 
their Effect to Institutional Environment. International Journal of Economics and Business 
Administration, 8:1, pp. 94-108, https://doi.org./ 10.35808/ijeba/411 
 
MacGregor Pelikánová, R. (2020): Harmonised Protection of Consumer Behaviour: The Holistic 
Comparative Message About Its Effectiveness and Efficiency from Legislative and Judicial 
Perspectives. In: Perspectives on Consumer Behaviour - Theoretical Aspects and Practical 
Applications, pp. 53-71, Springer, Německo. ISBN: 978-3-030-47379-2 
 
MacGregor Pelikánová, R. (2020): The Willingness of Generation Z to Officially Support CSR - 
A Central European Study. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 11:4, pp. 271-
282, https://sciendo.com/article/10.2478/danb-2020-0016   
 
Melnikovová, L. (2020): China’s Interests in Central Asian Economies. Human Affairs, 30:2, pp. 
239-252, https://doi.org/ 10.1515/humaff-2020-0022   
 
Němečková, T., Harmáček J., Schlossarek, M. (2020): Measuring the Middle Class in Africa: 
Income versus Assets Approach. Africa Spectrum, 55:1, pp. 3-32, 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0002039720916087  
 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCEFTS-03-2020-0010/full/html
https://doi.org/10.1108/JES-03-2020-0127
https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/806
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4491
https://doi/
https://sciendo.com/article/10.2478/danb-2020-0016
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0002039720916087
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1.1.7.   Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 

 

Aktivní účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 
 

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.: 
1. Covid 19 Response vs. Rule of Law, organizace a moderování mezinárodního semináře 

(TEPSA Debate), online, 14. 5. 2020 
2. Prezentace výzkumné studie EU IDEA Workshop  “Integration and Differentiation for 

Effectiveness and Accountability“ (Horizon 2020), Berlin, Německo, 23. 1. 2020 
3. Diskusní kulatý stůl Common Fear Factors in Foreign Policy, v rámci projektu COMFEAR, 

NUPI, Oslo, Norsko, prosinec 2019 - leden 2020 
 
Mgr. Michal Vít, Ph.D.: 

1. The Think Tank Forum 2020 in Skopje “Stimulating strategic autonomy. Western 
Balkans’ contribution for a shared European Future”, EPI, Skopje, Makedonie, 8. - 10. 
3. 2020 

 
doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.: 

1. Konference Bezpečnostné fórum 2020, UMB Banská Bystrica, Banská Bystrica, 
Slovensko, 12. - 13. 2. 2020 

 
Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2020: 
 
Bureš, O. (2020): EU’s Response to Foreign Fighters: New Threat, Old Challenges? Terrorism 
and Political Violence, 32:4, pp. 789-806, https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1404456  
 
Bureš, O., Hawkings A.J. (2020): Israeli targeted killing operations before and during the 
Second Intifada: a contextualized comparison. Small Wars and Insurgencies, 31:3, pp. 569-
593, https://doi.org/10.1080/09592318.2020.1726574  

 

Bureš, O., Stojanov R., Klvaňová, R. (2020): Strengths and Weaknesses of Canadian Express 
Entry System: Experts’ Perceptions. Population and Development Review, 46:4, pp. 787-812, 
https://onlinelibrary.wiley.com/share/author/V6PTJCEGPEIDVJXFEP52?target=10.1111/padr
.12354  
 
Tichý, L. (2020): A comparison of the EU external energy relations with Angola and Tanzania. 
International Politics 58:2, pp. 301-319, https://link.springer.com/article/10.1057/s41311-
020-00253-5 
 
Bauerová H., Vošta, M. (2020): Multi-level Governance and Energy Specifics of the V4 
Countries within the Contect of European Integration. Politics in Central Europe, 16:2, pp. 525-
546, http://doi.org/10.2478/pce-2020-0022  
 
 

 

 

https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1404456
https://doi.org/10.1080/09592318.2020.1726574
https://onlinelibrary.wiley.com/share/author/V6PTJCEGPEIDVJXFEP52?target=10.1111/padr.12354
https://onlinelibrary.wiley.com/share/author/V6PTJCEGPEIDVJXFEP52?target=10.1111/padr.12354
https://link.springer.com/article/10.1057/s41311-020-00253-5
https://link.springer.com/article/10.1057/s41311-020-00253-5
http://doi.org/10.2478/pce-2020-0022
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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 Asijských 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 obnovit pravidelný příliv mozků ze zahraničí skrze nové pozice PostDoku, skrze kterou 
každoročně můžeme získávat 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 C4SS v roce 2020 
 

1. Řešení výzkumných aktivit v rámci výzkumného záměru VVZ C4SS pod vedením prof. 
Oldřicha Bureše. 

2. Řešení externích výzkumných projektů a grantů aplikovaného a základního výzkumu:  

• Grant GAČR GA20-07805S pod vedením dr. Šárky Kolmašové, který má za cíl analyzovat 
komplexní dynamiku sociálních norem v mezinárodním řádu, včetně jejich šíření, 
napadání a transformaci.  

• Projekt Chytrá migrace v České republice financovaný Technologickou agenturou České 
Republiky (TAČR), 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného 
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 
Projekt je spoluřešen s Mendlovou univerzitou, za C4SS MUP prof. Oldřich Bureš. Další 
informace na https://chytramigrace.cz/  

3. Úspěšná žádost o a participace v Jean Monnet Network on EU-Counter Terrorism (EUCTER).  
Jedná se o síť excelence výzkumu, která zahrnuje čtrnáct partnerů (včetně C4SS za 
Metropolitní univerzitu Praha) s cílem prosazovat špičkové formáty distančního a 
kombinovaného formátu výuky v oblasti boje proti terorismu EU. Za C4SS MUP prof. Oldřich 
Bureš. Další informace na https://eucter.net/ 

4. 25. 11. 2020 online webinar Canadian Express Entry System and Research Project Smart 
Migration in the Czech Republic. Spoluorganizováno Velvyslanectvím Kanady v Praze ve 
spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Metropolitní univerzitou Praha v rámci 
projektu Chytrá migrace v České republice. Hlavní vystoupení a moderace prof. Oldřich 
Bureš. Další informace na https://www.mup.cz/kalendar/canadian-express-entry-system-
and-research-project-smart-migration-in-the-czech-republic/  

5. 15-17. 12. 2021 Úvodní online mezinárodní konference Jean Monnet Network on EU-
Counter Terrorism (EUCTER). Prezentace příspěvku a diskutant v panelu prof. Oldřich Bureš. 
Další informace na https://eucter.net/events/  

https://chytramigrace.cz/
https://eucter.net/
https://www.mup.cz/kalendar/canadian-express-entry-system-and-research-project-smart-migration-in-the-czech-republic/
https://www.mup.cz/kalendar/canadian-express-entry-system-and-research-project-smart-migration-in-the-czech-republic/
https://eucter.net/events/
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6. 17.12.2020. Prof. Oldřich Bureš účast v online live debatě studentského spolku Studentů 
politologie FF UK (POLIS) na téma současných teroristických dění v 
Evropě: https://fb.watch/2EFWPJm1pC/  

7. 11. 12. 2020. Prof. Oldřich Bureš vystoupení na online kulatém stolu k privatizaci 
bezpečnosti a NATO organizovaném AMO: https://www.amo.cz/soukrome-vojenske-a-
bezpecnostni-spolecnosti-jejich-globalni-sampioni-a-dusledky-pro-severoatlantickou-
alianci/ 

 
Poznámka: Vzhledem k pandemii COVID byly zrušeny všechny plánované semináře a 
konference v první půlce roku 2020. V druhé půlce roku jsme se postupně již adaptovali na 
online webináře a konference.   
 

  

https://fb.watch/2EFWPJm1pC/
https://fb.watch/2EFWPJm1pC/
https://www.amo.cz/soukrome-vojenske-a-bezpecnostni-spolecnosti-jejich-globalni-sampioni-a-dusledky-pro-severoatlantickou-alianci/
https://www.amo.cz/soukrome-vojenske-a-bezpecnostni-spolecnosti-jejich-globalni-sampioni-a-dusledky-pro-severoatlantickou-alianci/
https://www.amo.cz/soukrome-vojenske-a-bezpecnostni-spolecnosti-jejich-globalni-sampioni-a-dusledky-pro-severoatlantickou-alianci/
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1.1.7.2   Iberoamerické centrum (IAC) 
 
 
KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY A HOSTOVSKÉ PŘEDNÁŠKY POŘÁDANÉ IAC MUP 
V ROCE 2020: 
 
ENVIRONMENTAL POLICY IN BRAZIL. A CHALLENGE TO THE AMAZON. 
Kulatý stůl Iberoamerického centra MUP. 
4. 3. 2020, budova MUP Strašnice 
Hosté: Renato Ortega, Federal University of São Paulo  a M.  M. Pereira da Oliveira, Federal 
University of Santa Catarina Brazílie. 
 
NGO DIPLOMACY: THE CASE OF CUBA.  
Hostovská přednáška Iberoamerického centra MUP. 
5.5. 2020, online. 
Host: Lucia Arguellová, členka výzkumného týmu IAC a vedoucí projektů v Latinské Americe ve 
spol. Člověk v tísni. 

THE INAUGURAL ANGLO-AMERICAN STUDIES ROUNDTABLE 
Mezinárodní kolokvium Anglo American University ve spolupráci s Iberoamerickým centrem 

MUP. 

16. 9. 2020 online. Série odborných příspěvků od akademiků z USA a ČR.  Následná diskuse se 
studenty. 
 
AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH V ČR A V ZAHRANIČÍ V ROCE 2020 
 
ODBORNÉ KOLOKVIUM LINDEN MUSEUM, NĚMECKO 
4. 2. 2020 Stuttgart  
Přednáška Dr. Katerina Brezinova:  „Aztec Art and Legitimacy of power“. 
 
 
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KOLOKVIUM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
ŠPANĚLSKO. 
La creatividad en la sombra Relatos mestizos del arte en la sociedad contemporánea 
13.2.2020 
Přednáška Dr. Katerina Brezinova: „Migraciones internacionales - La frontera México-EEUU“.  
 

ANGLO AMERICAN UNIVERSITY, PRAHA. 
16. 9. 2020 online.  
Přednáška Dr. Kateřiny Březinové „: Categorically Unequal? Conflicting Narratives about 
Migration and Belonging in the 21st Century United States of America“ 
 

FILOSOFICKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, MORAVSKÁ ZEMSKÁ 
KNIHOVNA BRNO  
3. 9. 2020 Brno. Příspěvek u příležitosti zahájení výstavy „Kramářské písně se světskou 
tematikou“.  Spolupráce na přípravě výstavy. 

https://www.mup.cz/kalendar/the-americas-and-the-politics-of-migration/
https://www.mup.cz/kalendar/the-americas-and-the-politics-of-migration/
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PUBLIKACE 

Březinová, K.:  “Latinos: Jiná menšina? Američtí Hispánci mezi Kennedym a Trumpem”. Praha: 
Libri. ISBN 978-80-7638-013-4 

Březinová, K.: Křehký génius aztéckých válečníků. K výstavě „Aztékové“ u příležitosti 500 let 

od příjezdu Španělů do Mexika. In: Art Antiques, Praha, březen 2020. 

Březinová, K.: Identidad hispana en los Estados Unidos: El caso de los chicanos. In: „25 let 
Iberoamerické ceny v Praze“. Prha: PIBAM, 2020, s. 571-
590. https://premioiberoamericano.cz/ 
 
VÝZKUM 

Mezinárodní výzkumný projekt TRANSCULTURALIDAD, MESTIZAJE Y MUNDIALIZACIÓN, 
Registrační číslo: HAR2017-82394-R, 2018-2021 

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

Řešitel: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. 

 

Realizace Vědecko výzkumného záměru VVZ č.74-02 s podporou MŠMT ČR. Hlavní badatelka, 
vedoucí výzkumu. 
 

INTERNACIONALIZACE, NETWORKING, EXPERTNÍ SKUPINY 

 

• Erasmus + Dr. Březinová, únor 2020, učitelská mobilita a networking. Universidad 

Complutense de Madrid, Espaňa.  (1 týden) 

• Výzkumný pobyt / Intership při  Iberoamerickém centru MUP. Renato Ortega, Federal 
University of São Paulo. Leden-březen 2020. 

• Revista Norba, historický časopis katedry dějin při Universidad de Extremadura, 

Španělsko, Dr. Březinová - členka redakční rady. 

• Členství v přípravném výboru mezinárodní konference ABRE: Associação de 
Brasilianistas na Europa, která proběhne 20-24.9.2021 v Praze 

• TRAMA, mezinárodní síť badatelů při Universidad Complutense Madrid, Śpanělsko.  

• ACLA – členství v American Comparative Literature Association. 

• LASA – členství v Latin American Studies Association. 
 

DALŠÍ  

• Iberoamerický certifikát MUP  

• Ocenění pro nejlepší vědecké monografie Univerzity Karlovy. Titul: Brenišinová, M., 
Křížová, M., Březinová, K.: „Dějiny umění Latinské Ameriky“, Karolinum, 2018. ISBN: 
978-80-246-3175-2.  

https://premioiberoamericano.cz/
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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. V roce 2020 byla většina těchto aktivit výrazně omezena v důsledku 
koronavirové pandemie, omezených možností výuky i cestování. 
 
KONFERENCE A KULATÉ STOLY: 
 

15. ledna – kulatý stůl "Is the Afghan war Going to End?", host: Daud Khattak, Radio Mashaal 
 
VÝZKUM: 
 
Dokončení výzkumného projektu VVZ č. 52-02 s podporou MŠMT ČR. Hlavní badatel, vedoucí 
výzkumu Ing. Břetislav Tureček 
 
MEDIÁLNÍ A DALŠÍ VEŘEJNÉ VÝSTUPY: 

 

• Více než 80 příspěvků v tištěných a elektronických médiích v ČR a SR na téma Blízký 
východ a muslimský svět 

• 12 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 politologie a anglofonních studií 

V roce 2020 došlo z organizačních důvodů ke sloučení Katedry politologie a humanitních studií 
a Katedry anglofonních studií do nové Katedry politologie a anglofonních studií.  

Zastoupení MUP v odborných a vědeckých institucích a profesních organizacích 

• RC 15 IPSA a RC 50 IPSA 

• CEPSA (Central European Political Science Association) 

• 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 

 

Informace o aktivní účasti na konferencích doma i v zahraničí v roce 2020: 

 

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

• Konference 12th Slovenian Social Science Conference "Observing Social 

Transformations: European Democracy and Development", Slovenian National 

Committee of the UNESCO Management of Social Transformations Program a FUDŠ 

Nova Gorica (online), panel "Varieties of populism and its impact in the European 

transnational sphere", 7.12.2020 

• Workshop Removing Barriers, Promoting Responsibility, TOPAZ a Konrad-Adenauer-

Stiftung, 2. 11. 2020, příspěvek: "The Human Rights Aspects of Czech Foreign Policy - 

Future Challenges“ 

• Workshop "The Visegrad Four and the Western Balkans: Framing Regional Identity", 

Budapešť, Andrássy Universität, 16.10.2020, online 
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• Workshop Populism and its Style of Communication, 7.10.2020, online, Faculty of 

Applied Social Sciences Nova Gorica 

• Mezinárodní symposium Demokracie ve 21. století: krize nebo příležitost?, Institute 

H21, Praha, 12. 9. 2020, příspěvek: "Středovýchodní Evropa jako laboratoř volebních 

systémů?" 

• Konference 20th General Conference of ECPR, 24-28. 8. 2020, příspěvek: "COVID-19 

crisis as nativist´ politics accelerator in Central Europe?" v rámci panelu "Democracy in 

Pandemics" 

 
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.: 

• Debata s politology: Jak zvýšit volební účast v senátních volbách?, odborná diskuse 

pořádaná Institutem H21 a Českou pirátskou stranou; účastník diskuse, online, 7. 12. 

2020 

• mezinárodní vědecká konference Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 

1989: gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne, Varšavská univerzita, 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; příspěvky: „Populismus jako komunikační 

strategie: případová studie SPD“ (s D. Charvátovou a E. Niklesovou) a „Mezi lží a 

manipulací: analýza facebookové komunikace SPD před evropskými volbami 2019“ (s 

O. Filipcem a D. Charvátovou) online, 23. a 24. 11. 2020 

• Odborná konference Uplatnitelnost absolventů humanitních a společenskovědních 

oborů, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; 

moderátor, online, 25. 11. 2020  

• Letní škola Letní škola výchovy k občanství a dějepisu, KSV PedF, UP v Olomouci, 

příspěvek: „Škola základ života občana: malá politologická úvaha o významu výchovy k 

občanství pro demokracii“, Olomouc, 16. až 19. 8. 2020  

 
PhDr. Petr Just, Ph.D.: 

• účast v panelové diskusi Mediálny diskurz migrácie; pořadatel: Katedra multimediálnej 

komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta Univerzity Koštantína Filozofa v Nitre; 

online, 11.11.2020,  

• The World and America; pořadatel: Anglo-American University; příspěvek: „Electoral 

System Reforms in the U.S.A.: Towards More Representative Government?“ online, 

16.10.2020 

• Impact of COVID-19 Pandemic on Politics in Central and Eastern Europe; pořadatel: 

Central European Political Science Association; příspěvek: „Limits of the Business-Firm 

Parties at the Power in the Times of Crisis: the Case Study of the Czech Republic“ online 

15.10.2020 

• přednášející na letní škole pro středoškolské učitele dějepisu a společenských věd 

Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy (pořadatel: Katedra 

společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc ČR), 16.-

19.8.2020, 

• přednášející na mezinárodní letní škole Summer School of Geopolitical Studies 

(pořadatel: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha ČR), 29.6.-3.7.2020 
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Mgr. Klára Kolinská, M.A., Ph.D.: 

• Konference Breaking the Boundaries: 11th Brno International Conference of English, 

American and Canadian Studies, Masarykova univerzita v Brně, příspěvek: „If only 

they’d stop waiting...:” Staging Western Canadian Drama in Central Europe", 12. - 14. 

2. 2020 

 

Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2020: 
 
Klíma, M. (2020): Informal Politics in Post-Communist Europe. Political Parties, Clientelism and 
State Capture, 201 pages, Routledge, Oxon, UK. ISBN: 9781138572492 
 
Cabada, L. (2020): Region and Identity. The Perspective from Central Europe and the Balkans. 
In: The Visegrad Four and the Western Balkans. Framing Regional Identities, pp. 27.62. Nomos 
Verlag, Baden-Baden, Německo, ISBN: 978-3-8487-5999-6 
 
Cabada, L. (2020): Czech Republic: Urban policies in the land of small and medium-sized towns 
In: Urban Policy System in Strategic Perspective: From V4 to Ukraine, pp. 91-118, Peter Lang, 
Berlin, Německo, ISBN: 978-3-631-82979-0 
 
Charvát, J. (2020): Férové zastoupení v Evropském parlamentu: poměrné sestupné zastoupení 
a reprezentace členských zemí, p. 240, Togga, Praha. ISBN: 978-80-7476-181-2 
 
Květina, J. (2020): Narativ zániku První republiky v aktuálním diskurzu české politiky. In: 
Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti, pp. 123-
137, Pavel Mervart. ISBN: 978-80-7465-398-8 
 
Just, P. (2020): 32 hesel v Encyklopedii českých právních dějin, XX. Svazek. 700 str., Key 
Publishing a Aleš Čeněk. ISBN: 978-80-7380-802-0 
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1.1.9. Katedra právních disciplín a veřejné správy 

 

Účast členů katedry na domácích a zahraničních konferencích: 
 
PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. 8. 10. – 9. 10. 2020:  
IFRS: Global Rules & Local Use- beyond the numbers. Instituce: MUP, Česká republika.  
 
JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D. 24. – 25. 7. 2020:  
Konference (on-line) "Cross cultural knowledge exchange. Interactions between Law, 
Education, Tourism and Culture"; přednesený příspěvek v AJ: "Evropský zatýkací rozkaz a jeho 
aplikace na území ČR." 
 
Přehled klíčové publikační činnosti členů katedry za rok 2020: 

• BENEŠ, M. Autorské právo v rozhlasovém vysílání. Soukromoprávní aspekty 
rozhlasového vysílání v českém, slovenském a evropském právu. Praha: Leges, 2020, 
194 s., ISBN: 978-80-7502-445-9 

• HORVÁTHOVÁ, Z. HORVÁTHOVÁ, Z., KALYUGINA, S., PIANOV, A. (2020). The Influence 
of Geopolitical Factors and Multiculturalism on the Personnel Security of Russian 
FederatioN. In: Journal of Institutional Studies. Volume 12. Issue 2. s. 149 - 160. ISSN: 
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Leges 2020, 554 s. ISBN 978-80-7502-444-2. 

 
Výstupy vědecko-výzkumného záměru (VVZ) 

• ODEHNALOVÁ, J.  Náhrada škody podnikatelům v důsledku opatření proti koronaviru 
In. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie – sborník příspěvků k 
XII. ročníku mezinárodní vědecké konference, 1. vydání. Praha: TROAS 2020. 

• ODEHNALOVÁ, J.  Zásada zákazu nucení k sebeobviňování v judikatuře Ústavního 
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Constitutional Court. In: Protection of fundamental rights and freedoms in criminal 
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• VOSTRÁ, Z. Confidentiality of Communication with a Lawyer as Part of a Fair Trial, In: 
Protection of fundamental rights and freedoms in criminal procedure, pp. 67-82, 
Praha: Leges, ISBN: 978-80-7502-449-7 

 
 
 
 
 
 
1.1.9.1. Centrum evropského a srovnávacího práva 
KLÍMA, K. Ústavní právo srovnávací. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters 
Kluwer, ČR, 2020, 332 s., ISBN 978-80-7638-012-7, monografie, hlavní výstup VVZ 2015 až 
2020. 
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Textová příloha výroční zprávy o činnosti vysoké školy  
za rok 2020 

 
 
 

1 Základní údaje o vysoké škole 

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

běžně užívaná zkratka názvu školy  MUP 

sídlo společnosti       Dubečská 900/10, 100 00 Praha 10 

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 2020 zpracovanou na 
základě § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, projednala Správní 
rada MUP dne 1. 6. 2021. 

Výroční zprávu o hospodaření Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za r. 2020 schválila Správní 
rada dne 1. 6. 2021 a tato zpráva byla zaslána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
dne 18.6.2021. 

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, 2021 
 
V Praze dne 28. 5. 2021 

  
 
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 10, Dubečská 900/10 

o Další budovy v Praze 

▪ 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 2, str. 63 

 

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.  

                                 Ing. Karolina Neuvirtová 

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

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

 

Akademické vedení univerzity: 

 

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

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

Prorektor pro kvalitu a rozvoj:                                               doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
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Prorektor pro pedagogickou činnost: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 

Prorektor pro studijní záležitosti:                                                           PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 

 

Vedení kateder MUP: 

Vedoucí katedry asijských studií:       doc. Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D. (od 2020)  

Vedoucí katedry cizích jazyků:       Mgr. Jan Haňka (od 2020) 

Vedoucí katedry International Relations and European Studies:       doc. Mats Rickard Braun, Ph.D. 

Vedoucí katedry mezinárodního obchodu: Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. (od 2020) 

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 anglofonních studií:  PhDr. Petr Just, Ph.D. 

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

Vedoucí katedry cestovního ruchu:                                                                   doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.  

 

Vědecká rada: 

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.   

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. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  

PhDr. Petr Just, Ph.D.  

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

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

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

doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D.  

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl  

prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.  
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prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.  

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.  

prof. JUDr. Jiří Srstka 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  

doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, 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.  

Mgr. Jan Hájek (od 2020) 

PhDr. Petr Just, Ph.D.  

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D. (od 2020) 

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 

Artur Hübl (od 2020) 

Lucia Vargová 

 

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 
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• předseda pracovní komise pro vnější a zahraniční styky  

• člen pracovní komise pro soukromé vysoké školy 

• delegát do výběrové komise pro visegrádská stipendia 

• delegát RVŠ v Akademickém sněmu Akademie věd ČR 

 

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

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., (MUP) je jednou z nejstarších, největších a skladbou 
činností nejpestřejších soukromých vysokých škol v České republice, jejímž hlavním posláním 
je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vědecké činnosti v rámci sociálně-vědních a 
humanitních studijních programů. 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 
relativně opomíjených oblastí, zejména asijských studií a věd o umění a kultuře. 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.  
Již 20 let MUP systematicky buduje svou organizační a obsahovou strukturu tak, aby obstála 
ve vysoce soutěživém prostředí a nebyla pouhým komplementem veřejných či státních 
vysokých škol, ale autentickou a vysoce kvalitní vzdělávací institucí, jež oslovuje uchazeče 
o studium stejně jako akademické pracovníky nejen z České republiky, ale ze všech částí světa. 
Právě dlouhodobě budovaný internacionální charakter je jednou z nejvýznamnějších 
charakteristik MUP. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání i výzkumu je založena na 
dlouhodobém důrazu MUP na mezinárodní orientaci jejích akademických pracovníků a 
obecnou internacionalizaci většiny procesů. Ve většině aktivit počínaje kultivováním 
anglických studijních programů, vnitřními předpisy, nabídkou přednášek, organizací 
konferencí až po publikační činnost je MUP dlouhodobě plně bilingvní institucí užívající vedle 
českého jazyka angličtinu, jež je lingua franca soudobého světa. 
Druhou významnou charakteristikou MUP je její univerzitní statut, založený na podpoře a 
rozvoji kvalitní tvůrčí činnosti a pěstování doktorských studijních programů. Co se týče 
výzkumu, univerzita se dlouhodobě zaměřuje na získávání prestižních externích grantů, 
současně jako registrovaná výzkumná organizace využívá pro dlouhodobý rozvoj výzkumných 
týmů podporu ze státního rozpočtu. Významnou část vědeckých aktivit univerzita podporuje 
z vlastních prostředků.  
Internacionalizace patří mezi priority MUP a je intenzivně podporována zejména v rámci 
rozvoje mezinárodní spolupráce s univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi z celého 
světa. V současné době MUP spolupracuje s 206 zahraničními univerzitami, přičemž 135 
těchto univerzit je ze zemí EU. Zejména program Erasmus je velmi efektivně využíván 
studenty, pedagogy a také dalšími zaměstnanci. Proces internacionalizace tak není pouze 
záležitostí zahraničního oddělení, ale promítá se do všech oddělení, kateder a výzkumných 
center MUP. Prostředky, které MUP získává na studijní mobility, učitelské mobility 
zaměstnanců a rovněž realizaci praxí u absolventů jsou efektivně využívány ke studijním 
pobytům, výuce a ke školení na zahraničních univerzitách. Počet přijíždějících zahraničních 
studentů Erasmus za účelem studia na MUP dlouhodobě převyšuje počty vysílaných studentů 
z MUP a v této oblasti vysoce překračuje zapojení ostatních soukromých vysokých škol do 
mezinárodních výměnných programů a úspěšně konkuruje veřejným vysokým školám. 
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Úspěšné internacionalizaci MUP napomáhá aktivní přístup a podpora všech forem 
mezinárodní spolupráce. 
MUP vedle vzdělávací a tvůrčí činnosti na vysoké úrovni rozvíjí rovněž třetí, mimořádnou 
a společensky významnou aktivitu, jež ji činí originální institucí. Jde o program Škola bez bariér, 
to znamená program podpory studia osob s pohybovým postižením financovaný z vlastních 
rozpočtových prostředků. 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. Pro tyto studenty 
MUP zajišťuje studium a stáže na zahraničních partnerských univerzitách s podporou 
speciálního grantu na pokrytí zvýšených pobytových nákladů a na zajištění vhodných 
podmínek pro pobyt a studium. 
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. 
Již 20 let je MUP komplexní a stabilní univerzitou s výrazným mezinárodním rozměrem a 
dlouhodobě budovanou spoluprací s významnými externími subjekty. Vedle vzdělávacích a 
výzkumných institucí je nutné zmínit rovněž partnery, s nimiž MUP rozvíjí systém praxí během 
studia i po jeho skončení, zejména s evropskými i národními státními a veřejnými institucemi, 
výzkumnými agenturami a veřejnými výzkumnými organizacemi, nevládními organizacemi, sítí 
středních škol, soukromými firmami, a na bázi programu Škola bez bariér rovněž nadacemi. 
Tato spolupráce byla ještě posílena v průběhu posledních let, kdy v rámci akreditace nových 
studijních programů profesního zaměření MUP vybudovala a dále posiluje sítě partnerství se 
subjekty z korporátního i veřejného sektoru, u nichž mj. studenti konají dlouhodobě praxe. 
 
 
Vize MUP 
Vizí MUP je dynamická a plně internacionalizovaná univerzita s pestrou strukturou 
atraktivních studijních programů na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání, integrovaná 
do národního i nadnárodního rámce kvalitní vzdělávací a vědecké spolupráce, napomáhající 
rozvoji města a regionu, v němž působí, společensky odpovědná při překonávání všech forem 
překážek a zapojená do široké mezinárodní spolupráce v rámci celosvětové univerzitní sítě. 
 
 
Mise MUP 
Posláním a cílem MUP je poskytovat vysokoškolské vzdělávání ve studijních programech 
sociálně-vědního a humanitního zaměření, založené na internacionalizaci vzdělání a propojení 
akademické znalosti s výzkumem a praxí, přispívat k rozvoji města, regionu, státu a 
nadnárodních celků, v nichž MUP působí, české společnosti i lidstva jako celku v souladu 
s principy nediskriminace, trvale udržitelného rozvoje a rovněž konceptem korporátní 
společenské odpovědnosti. 
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Mise MUP je založena na několika klíčových předpokladech a cílech: 

• rozvíjení respektované vzdělávací instituce s pestrou, zavedenou a současně 

dostatečně flexibilní strukturou studijních programů, poskytující kvalitní výuku 

založenou na moderních didaktických a technických metodách, aktivně podnikající 

kroky k minimalizaci studijní neúspěšnosti a produkující absolventy 

konkurenceschopné jak na domácím, tak na mezinárodním trhu práce; 

• rozvíjení vědecko-výzkumné instituce, jež je nejsilnější a nejkvalitnější výzkumnou 

organizací mezi soukromými vysokými školami v České republice a současně na 

základě mezinárodních standardů obstojí ve srovnání s domácími i zahraničními 

univerzitami zaměřenými na oblast sociálních a humanitních věd; 

• rozvíjení univerzity plně začleněné do evropského a širšího mezinárodního rámce 

spolupráce v oblasti vzdělávání včetně vlastní nabídky cizojazyčných studijních 

programů, zahraničních studijních pobytů, pracovních stáží pro studenty i absolventy 

a akademických mobilit pedagogického i badatelského zaměření, a to v obou směrech, 

tedy dovnitř MUP i z MUP; 

• rozvíjení sociálně citlivé instituce, jež prostřednictvím programu Škola bez bariér a 

dalších aktivit odstraňuje překážky pro rozvoj dovedností osob se zdravotními i jinými 

omezeními; 

• rozvíjení otevřené instituce, jež podle svých možností aktivně vstupuje do veřejného 

života, v nichž a je integrátorem vzdělanostních a kulturních aktivit; 

• rozvíjení trvalých a inspirativních vztahů s absolventy, kteří univerzitě dávají 

významnou zpětnou vazbu důležitou pro zkvalitňování jejích činností; 

• rozvíjení instituce poskytující nejen studentům, ale také zaměstnancům inspirativní 

prostředí pro jejich další rozvoj a kariérní růst i volnočasové aktivity spojené 

s univerzitou;  

• rozvíjení udržitelné instituce z hlediska jejího provozu a ve všech aspektech jejího 

působení, zejména s ohledem na soudobé trendy v ochraně klimatu. 

 

f) Změny v oblasti vnitřních předpisů 

Metropolitní univerzita Praha v roce 2020 především zpracovala a přijala nový 
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období 2021-2030, který je klíčovým 
strategickým dokumentem MUP a vymezuje základní priority, hlavní plánovaná opatření 
a jejich měřitelné indikátory v oblasti rozvoje a směřování univerzity v období let 2021 
až 2030. Univerzita také přijala Strategii internacionalizace MUP na období 2021-2030. 

Dále MUP přijala v roce 2020 celkem 41 rozhodnutí rektora, která do značné míry řešila 
mimořádnou situaci, vzniklou pandemií nemoci Covid-19. Kromě toho MUP těmito 
rozhodnutími stanovila nový jednací řád oborových rad doktorských studijních 
programů, nové zásady tvorby rozvrhů, zásady hodnocení publikační činnosti, pravidla 
pro konání SZZK distanční formou či pravidla organizace hybridní a online výuky. 
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g) Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím v roce 2020 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., není povinným subjektem dle § 18 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím; v roce 2020 neobdržela žádnou žádost v tomto 
smyslu.  
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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 2020 úspěšně akreditovala nový magisterský studijní 
program Cestovní ruch. V současné době tak realizuje vzdělávání a vědeckou a výzkumnou 
činnost v celkem jedenácti bakalářských studijních programech (Anglophone Studies, Cestovní 
ruch, Humanitní studia, International Business, International Relations-Asian Studies, 
International Relations-European Studies, Mediální studia, Mezinárodní obchod, Mezinárodní 
vztahy-Asijská studia, Mezinárodní vztahy-Evropská studia, Veřejná správa), dále v devíti 
navazujících magisterských studijních programech (Anglophone Studies, Asijská studia, 
Cestovní ruch, 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).  

 

b) Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů 

MUP v roce 2020 úspěšně akreditovala profesně zaměřený navazující magisterský 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 2020 

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 se potýká s minimální mírou neúspěšnosti studentů při studiu. 
Většina ze studentů, kteří nedokončí studium, odchází z MUP především z jiných důvodů, jako 
je odchod na veřejnou vysokou školu, zdravotní důvody znemožňující pokračování ve studiu, 
či finanční důvody.  

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.  

Pro studenty ze zahraničí, studující na MUP studijní programy v českém jazyce, jejichž znalost 
českého jazyka při vstupu na univerzitu nedosahuje potřebné úrovně, MUP nabízí také 
povinnou výuku předmětu Český jazyk pro zahraniční studenty.  

 

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 2020 žádná taková rozhodnutí nevydala. 

 

c) Opatření uplatňovaná pro omezení prodlužování studia 

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 

Metropolitní univerzita Praha se dlouhodobě snaží pomáhat studentům se zdravotním 
postižením v jejich úsilí získat vysokoškolské vzdělání. Již 20 let realizuje komplexní podporu v 
rámci svého sociálního programu Škola bez bariér pro osoby s pohybovým postižením, 
převážně vozíčkáře. Pomáhá studentům s handicapem zařadit se do běžného života, vyrovnat 
jejich příležitosti pro další uplatnění, a tím vede k odstraňování bariér ve společnosti.  
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Celý tento projekt MUP financuje ze svých vlastních finančních prostředků. Celkově v něm 
studovalo a studuje 415 studentů v bakalářském a magisterském studiu, a to jak v prezenční, 
tak i v kombinované formě studia v plně bezbariérových budovách bezbariérově upravených 
na univerzitní náklady. Celkem máme již 281 absolventů v rámci programu Škola bez bariér. 
Do tohoto vlastního stipendijního sociálního programu přijímáme v průběhu 20 let jeho 
trvání průměrně 20 studentů ročně a každý rok v něm za celou historii univerzity celkově 
studuje mezi 40 a 60 studenty.  

 

e) Poradenské a další služby pro studenty 

Z hlediska poskytování poradenských služeb studentům, se MUP zaměřuje zejména na 
studenty s pohybovým postižením. Zejména pak 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 mají studenti možnost si bezplatně vypůjčit učební pomůcky, například IT 
techniku, diktafony, elektronické studijní materiály. Zvláštní pozornost a pomoc studentům se 
SPU věnují zaměstnanci knihovny, kteří jim na objednávku zajišťují a distribuují studijní 
literaturu. 

Podporou studentů se zdravotním postižením se zabývá vedoucí studijního oddělení a 
jednotlivé studijní referentky řeší agendu svých přidělených studentů s handicapem v rámci 
jednotlivých studijních programů. Zahraniční záležitosti, zajištění studijních, pracovních stáží v 
rámci programu Erasmus + apod. řeší vedoucí zahraničního oddělení. 

 

f) Podpora a identifikace studentů se specifickými potřebami 

Studenty se specifickými vzdělávacími potřebami identifikuje MUP v rámci přijímacího řízení. 
Pro přijímací řízení studentů se zdravotním postižením je stanovena několikačlenná komise, 
která se sestává z pedagogů, psychologa a institucí zabývající se problematikou osob se 
zdravotním postižením. 

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

Poradenské služby pro studenty s pohybovým postižením poskytuje vedoucí studijního 
oddělení, jednotlivé studijní referentky a vedoucí zahraničního oddělení. Dále poskytují 
studentům podrobné informace i pracovníci Informačního centra MUP, které je umístěno při 
vstupu do hlavní budovy MUP v Dubečské, a pracovníci recepce na Jarově. 

Všechny budovy školy v Praze (Dubečská, Učňovská) a budova univerzitního střediska v Plzni 
umožňuje bezbariérový přístup a poskytuje celkové bezbariérové vybavení (výtahy, plošiny, 
rampy, sociální zařízení, nábytek atd.). 

Studentům s pohybovým postižením, převážně vozíčkáře, MUP zajišťuje komplexní podporu v 
rámci svého sociálního programu Škola bez bariér.  
 



 

43 

 

Nabízí jim: 

• studium v rámci stipendijního programu Školy bez bariér MUP; 

• poradenství při výběru studijního oboru a poradenství v průběhu studia; 

• bezplatné vypůjčení učebních pomůcek; 

• objednávku studijní literatury prostřednictvím univerzitní knihovny; 

• pomoc při hledání zaměstnání v projektech pracovních stáží ve firmách na 
otevřeném trhu práce; 

• zaměstnání přímo na MUP; 

• naplnění volného času prostřednictvím společenských, kulturních a 
sportovních akcí pořádaných MUP pro plnohodnotné zapojení do 
vysokoškolského života; 

• možnost účastnit se studijních pobytů i pracovních stáží na zahraničních 
univerzitách v rámci programu Erasmus+. 

V budově Dubečská je k dispozici studovna INFO pro studijní potřeby studentů MUP (i 
handicapovaných), která je vybavena moderními počítači s připojením na internet, které 
mohou studenti využívat po celou dobu provozu školy. Studenti mohou také 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 mají k dispozici prostorové zázemí ke vzájemnému 
setkávání i pro odpočinek mezi přednáškami. Pohybově handicapovaným studentům jsou 
otevřené všechny možnosti studia včetně studia nebo odborné stáže v zahraničí v rámci 
programu Erasmus+. 

Pro studenty s handicapem je důležitá nejen možnost absolvování vysokoškolského studia, ale 
i 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.  Univerzita studentům se 
zdravotním postižením pomáhá v rámci programu při hledání zaměstnání v projektech 
pracovních stáží ve firmách na otevřeném trhu práce. Někteří absolventi MUP s pohybovým 
postižením (vozíčkáři) se stali významnými zaměstnanci univerzity, řada dalších pracuje na 
různých odborných pozicích v prestižních firmách a institucích, kde uplatňují nabyté znalosti. 

Sportovní klub MUP pro studenty se sportovním handicapem každoročně připravuje sportovní 
nabídky pro ně (dle typu postižení) vhodných semestrálních kurzů a pořádá vlastní soutěže, 
výlety, turnaje a aktivity. Nyní je to například tzv. MUPácká výzva, která vybízí studenty, 
absolventy a zaměstnance MUP, aby se i v době pandemie aktivně hýbali. Do této výzvy se 
mohou zapojit i studenti Školy bez bariér, kterým budou započítávány zaslané aktivity 
individuálně dle stupně postižení. 

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. 

Na základě uzavřených smluv o dlouhodobé spolupráci pravidelně spolupracuje s Národní 
radou osob se zdravotním postižením ČR a podporuje zejména udílení Výročních cen MOSTY, 
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které se udělují subjektům a osobám, které se zasloužily o pomoc osobám se zdravotním 
postižením. MUP se každoročně podílí na organizaci různých sportovních turnajů, podporuje 
formou sponzorských darů, případně personální pomocí, řadu projektů Národní rady osob se 
zdravotním postižením, Výbor dobré vůle, Konto Bariéry (MOSTY, Ples na kolečkách, florbal na 
elektrických vozících atd.). 

 

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

Mimořádně nadaným studentům doktorských a magisterských studijních programů poskytuje 
MUP vědeckovýzkumné granty v rámci Interního grantového systému, a podílejí 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. 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. Dále 
univerzita realizuje program Double Degree s INSEEC Business School v Paříži, a to 
v magisterském studijním oboru Regionální studia a mezinárodní obchod a Regional Studies 
and International Business. 

V roce 2020 jsme zaznamenali několik výrazných úspěchů našich studentů, resp. absolventů.  

V silné konkurenci zvítězila ve výběrovém řízení na pozici stážistky v Českém centru v Londýně 
studentka 2. ročníku denního studia cestovního ruchu Kateřina Tutková, která se bude kromě 
jiného starat v zahraničí o dobré jméno České republiky a bude pomáhat příjezdovému 
cestovnímu ruchu, jehož studium si na MUP zvolila. 

Dvě absolventky studijního programu Asijská studia Mgr. Adéla Habartová a Mgr. Kateřina 
Charlotte Lichy vytvořily zpravodajský portál www.zrcadloasie.cz, který je neziskovým 
projektem, který slouží jako jednotný informační prostor o Asii a přináší ucelený zpravodajský 
a analytický přehled o současném dění v asijském prostoru – zejména ve východní, 
jihovýchodní, jižní a střední Asii. 

http://www.zrcadloasie.cz/
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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 

MUP spolupracuje 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.  

Realizace výuky v profesně zaměřeném bakalářském a magisterském studijním programu 
Cestovní ruch je založena na úzké spolupráci s profesními zájmovými organizacemi i 
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soukromými firmami, a to jak při realizaci prakticky zaměřených předmětů, tak při zajišťování 
povinné praxe studentů. 

Spolupráce Katedry mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha s budoucími 
zaměstnavateli studentů probíhá formou odborných praxí, exkurzí ve výrobních a obchodních 
podnicích, v průmyslových a účetních asociacích, v bankách a investičních společnostech. 
Pořádají se pravidelné workshopy a další pracovní setkávání na odborné úrovni s předními 
domácími i zahraničními specialisty z praxe. V rámci výměnných studijních stáží, 
financovaných Evropskou unií, MUP nabízí studentům také řadu pracovních stáží v zemích EU. 
Spolupráce je též realizována prostřednictvím projektů a případových studií zaměřených na 
řešení vybraných problémů podnikové praxe v rámci vyučovaných předmětů a v neposlední 
řadě též zapojením odborníků z praxe přímo do výuky. V průběhu celého studia je 
posluchačům nabízena možnost zapojeni do mezinárodního programu fiktivních firem, který 
již dlouhodobě na MUP probíhá jako součást mezinárodního projektu fiktivní Metropolitní 
univerzitní banky.  
Metropolitní univerzita spolupracuje jak s velkými nadnárodními společnostmi, tak i se 
středně velkými firmami až po malé tradiční rodinné firmy nebo středně velké výrobní 
společnosti s dlouhodobou výrobní tradicí v ČR. Spolupráce se rozvíjí i s odborníky veřejné 
správy a s představiteli významných asociací a profesních sdružení.  
 
Seznam vybraných partnerů a budoucích zaměstnavatelů studentů Metropolitní univerzity 
Praha:  
ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), Anheuser-Busch InBev, a.s., 
AutoSAP Sdružení automobilového průmyslu, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Česká pošta, 
s.p., Československá obchodní banka, a. s., Equita Consulting s.r.o., ExxonMobil Business 
Support Center Czechia s.r.o., Hospodářská komora ČR, Interexpert CZ s.r.o., Komora 
daňových poradců ČR, Latecoere Czech Republic s.r.o., KPMG Czech Republic, Luca Audit, 
s.r.o., Mazars Audit s.r.o., Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu ČR, Padia s.r.o., 
Novartis s.r.o., PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Proxy, a.s., Raiffeisenbank, 
a.s., Remoska, s.r.o., Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Svaz účetních České republiky, 
z.s., Taxart, s.r.o., The Lego Group, a.s., Valenta-Nocar, s.r.o., WinFAS software s.r.o., a další. 
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5 Zájem o studium 

a) Charakter přijímacích zkoušek 

Metropolitní univerzita Praha v roce 2020 mimořádně z důvodu pandemie nemoci Covid-19 
zrušila přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů, vyučovaných v českém jazyce. 
Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity jednotlivých studijních 
programů. Přijímací zkoušky do studijních programů, vyučovaných v anglickém jazyce 
probíhaly prostřednictvím online aplikace bez ústní části zkoušky. Tyto zkoušky sestávají 
z testu z anglického jazyka; při přijímání do anglicky vyučovaných programů je vyžadována 
vyšší úroveň jazykové znalosti. Přípravu, zadávání a vyhodnocování testů zajišťuje Katedra 
cizích jazyků MUP.  

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, 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   

MUP již po řadu let rozvíjí svůj sofistikovaný program spolupráce se středními školami, který 
funguje na těchto principech: 

• vzdělávací akce, kterých se účastní studenti převážně maturitních, příp. nižších ročníků; 

• pravidelné zasílání propagačních materiálů a dalších nabídek (přednášky atd.) 
vedoucím pracovníkům školy e-mailovou poštou, případně zasláním 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); 

• přednášková činnost probíhající přímo na středních školách – MUP v prvním čtvrtletí 
vysílala své akademické pracovníky na střední školy, které si samy vybíraly témata, na 
něž chtěly uspořádat přednášku či seminář pro studenty. Tato vzdělávací činnost byla 
bohužel přerušena pandemií, ale dále byla nahrazena přednáškovou činností on-line 
(viz níže); 

• přednášková činnost probíhající formou on-line přednášek (na platformě MS Teams, 
Google Meets apod.), kdy si pedagogové na středních školách mohli vybrat z nabídky 
témat všech kateder zaslaných emailem. Tato forma se stala velmi oblíbenou, neboť 
na přednášky se může připojit větší účastníků (až 150) a roli nehraje ani místní 
příslušnost, tedy jednu přednášku mohou zároveň sledovat studenti několika škol 
z různých krajů ČR. 
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V roce 2020 se Metropolitní univerzita Praha soustředila také na vzdělávací činnost 
prostřednictvím přednáškových videí, která byla připravena akademiky přímo na témata, 
která jsou vhodná jako doplnění a rozšíření středoškolské výuky v současnosti značně 
narušené pandemií Covid-19. Videa jsou volně dostupná, učitelé ze SŠ si mohou vybírat ze 
zaslaného seznamu dle svého zaměření a studentům videa kdykoli pouštět, případně 
doporučovat jako domácí práci. Velkou výhodou je zde právě tato časová flexibilita. Celkem 
bylo připraveno takřka 60 videí podle zaměření jednotlivých kateder.  

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 
přednášku z oblasti Autorského práva, setkání studentů proběhlo on-line. 

Všechny akce uskutečněné v roce 2020 v zvláštních ztížených podmínkách způsobených 
koronavirovou pandemií však měly velký ohlas u studentů a byly vysoce hodnoceny pro svou 
kvalitu, čímž výrazně přispěly ke zlepšování image školy.   

Na přípravě akcí pro střední školy participovaly všechny katedry MUP a aktivně se na nich 
podílela většina akademických pracovníků. 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. 

MUP se úspěšně podílí na činnosti Fiktivních firem – její fiktivní Metropolitní univerzitní 
banka, a.s. (MUB) zprostředkovává středoškolákům znalosti z bankovnictví.  

MUB je fiktivní bankou, která byla založena v lednu 2018 při Metropolitní univerzitě Praha, 
o.p.s., se základním akciovým kapitálem ve fiktivní výši 500 mil. Kč. Předmětem její činnosti je 
poskytování fiktivních bankovních služeb klientům z řad fiktivních firem jako banka reálná. Jde 
zejména o zřízení a vedení běžných účtů, vedení terminovaných vkladů, provádění 
bezhotovostního platebního styku, mezibankovní operace, úvěrové operace apod. 
MUB byla řádně zaregistrována u Centra fiktivních firem při Národním pedagogickém institutu 
České republiky (NPI ČR). MUB využívá ověřenou bankovní aplikaci, která byla vyvinuta 
Centrem fiktivních firem a v plánu je její další zdokonalování i za účasti MUB. Prioritou je 
poskytování kvalitních bankovních služeb pro potřeby fiktivních firem, které působí při 
středních, popř. vyšších odborných školách v ČR, ale i v zahraničí. Cílem MUB pro nejbližší 
období je aktivní oslovování potencionálních klientů z řad fiktivních firem nabídkou zřízení a 
následného vedení bankovního účtu, poskytování standardních bankovních služeb včetně 
úvěrových operací. MUB pořádá soutěže, online přednášky a studentská setkání na platformě 
MS Teams Metropolitní univerzitní banka. Bližší informace o aktivitách MUB je možné najít na 
webové stránce https://www.mubanka.cz/  
Partnerem MUB je studentská firma Antre při OA Heroldovy sady, která je každoročním 
pořadatelem Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze.  
MUB pro členy Fiktivních firem, ale i další studenty, organizuje vzdělávací akce zejména 
z oblasti mezinárodního obchodu prostřednictvím on-line veletrhů, kde pořádá různé 
přednášky, ale také soutěže se záměrem zvýšit finanční gramotnost středoškoláků. 
V listopadu 2020 obsadila MUB 3. místo v soutěži o nejlepší elektronickou prezentaci 
Mezinárodního online veletrhu fiktivních firem, který pořádalo Slovenské centrum cvičných 
firem a Slovenský institut odborného vzdělávání. Součástí programu on-line veletrhu byla 
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konference na téma podnikatelského vzdělávání a finanční gramotnosti s účastí vedoucího 
katedry mezinárodního obchodu Ing. Jaroslava Halíka, Ph.D. Metropolitní univerzita Praha 
byla jedním z partnerů veletrhu i konference.   
V prosinci 2020 uspořádaly Metropolitní univerzita Praha, katedra mezinárodního obchodu a 
Metropolitní univerzitní banka 2. MUB-LINE veletrh fiktivních firem, který se uskutečnil na 
platformě MS TEAMS. Veletrhu se zúčastnilo 56 studentských fiktivních firem z Česka a 
Slovenska. Součástí veletrhu bylo obchodování, soutěže, doprovodný program, zajímavá živá 
setkání s odborníky, byť jen on-line, ale přesto společně a v jeden okamžik živě.  
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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 má platný Kariérní řád již od roku 2019 v podobě rozhodnutí 
rektora. 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. 

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.  
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b) Zajišťování rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků. 

V roce 2020 z důvodu přechodu MUP na online formu distanční výuky v době pandemie 
nemoci Covid-19 MUP uskutečnila školení všech akademických pracovníků ve využívání 
různých elektronických platforem výuky, čímž výrazně přispěla ke zlepšení jejich dovedností a 
kompetencí v této oblasti. 

Metropolitní univerzita Praha pravidelně 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 

 

Internacionalizace je prioritou Metropolitní univerzity Praha a spočívá mimo jiné v naplňování 
cílů Boloňského procesu, transparentnosti a vzájemné srovnatelnosti terciárního vzdělávání a 
budování sítě partnerských univerzit pro mobilitní projekty, stejně tak jako pro projekty 
vzájemné spolupráce.  
Ačkoliv Metropolitní univerzita získala několik grantů Erasmus+ v posledních letech, jejichž 
projektové období stále běží, rok 2020 nepřál příliš čerpání prostředků z těchto rozpočtů. 
Metropolitní univerzita Praha se proto soustředila na obnovu své akreditace (ECHE – European 
Charter for Erasmus) pro projekty Erasmus+ v novém projektovém období 2021/2027. MUP 
ECHE obdržela koncem roku 2020 a stala se tak oprávněným žadatelem o projekty Erasmus+ 
na dalších sedm let.  
I přes nepříznivou situaci ve světě týkající se cestování vyslala Metropolitní univerzita Praha 
v roce 2020 celkem 103 svých studentů na studijní pobyt a 12 studentů na stáž. Zaměstnanci 
MUP také využili situace a začátkem roku 2020 se 27 zaměstnanců přihlásilo na mobilitu do 
zemí Evropské unie v letním semestru akademického roku 2019/2020. Pandemie COVID 19 
způsobila, že pouze polovina zaměstnanců se mohla pobytu zúčastnit, druhá pro nemožnost 
cestování musela mobilitu zrušit.  
V roce 2020 navázala Metropolitní univerzita několik nových kontaktů s univerzitami, které se 
staly partnerskými univerzitami MUP například univerzita v Dánsku nebo v Libanonu. 
V prohlubování partnerských vztahů MUP pokračovala i spoluprací na projektu KA203 AQET, 
který se již druhým rokem zabývá kvalitou stáží Erasmus+ ve vysokoškolském sektoru, na 
kterém MUP spolupracuje s univerzitami v Německu, Spojeném Království, Španělsku a 
Slovensku. Kromě projektu KA2 se MUP zapojila i do aktivit Jean Monnet a podáním projektu 
Jean Monnet Chair, jehož žádost bude opětovně podávat v roce 2021.  

Uchazeči o studijní pobyt či pracovní stáž procházejí náročným výběrem 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 více než 140 prestižních partnerských evropských univerzit v rámci programu 
ERASMUS+, a dále více než 60 partnerských univerzit mimo program ERASMUS+. Kromě toho 
nabízíme prestižní studium v Double Degree programech s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika 
v Košicích, Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici, SRH Hochschule Berlin, Univerzitou 
v italském Trentu, indickou Manipal University a s pařížskou INSEEC Business School.  
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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.  
I přes nepříznivou situaci danou pandemií nemoci Covid-19 se MUP v roce 2020 podařilo vyslat 
na zahraniční mobility 51 akademických pracovníků a 19 dalších zaměstnanců, a naopak 
přijmout 18 zahraničních akademických pracovníků, kteří na MUP v rámci mobility přednášeli. 

 

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. 

V roce 2020 pracovalo na MUP 18 akademických pracovníků s jiným než českým státním 
občanstvím. 

 

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

Metropolitní univerzita Praha řešila v roce 2020 3 mezinárodní vědecké projekty s podporou 
Fondů EHP a Norska 2014–2021, další čtyři projekty s podporou Evropské unie, a dále šest 
mezinárodních projektů s podporou VEGA, AP VV, COST apod. 
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8 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve 
smyslu § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) 

 

 

a) Opatření pro posílení propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací 

Výzkumná, vědecká a další tvůrčí činnost se na MUP rozvíjí v přímé koordinaci 
s akreditovanými studijními programy, což se projevuje počtem grantů externích 
poskytovatelů, včetně grantů interních (viz níže), pořádáním akcí (konference, 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 vědecko-výzkumných záměrů (viz níže) a 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. U ostatních bakalářských programů je zapojení bakalářských studentů 
do tvůrčí činnosti spíše výjimečné. Naopak studenti navazujících magisterských a doktorských 
programů jsou do tvůrčí činnosti zapojováni 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 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 2020 bylo interní grantovou soutěží podporováno 
30 projektů (akademický rok 19/20 a akademický rok 20/21) a podpora na Specifický VŠ 
výzkum byla čerpána v celkové výši 3 321 839 Kč. V roce 2020 vznikly v rámci IGS 2 monografie, 
3 články indexované ve Web of Science, 3 články indexované v databázi Scopus a 6 
recenzovaných článků v ostatních časopisech. 

 

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 



 

56 

 

grantů a projektů přímo vlastní vysokou školou, resp. kolik z nich vysoká škola vydala 
spoluřešitelům a dodavatelům 

 

Klíčovým nástrojem pro řešení interních projektů je dotace MŠMT na Dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace. V roce 2020 MUP obdržela institucionální podporu v celkové výši 
14 752 327 Kč (včetně motivační složky 1 053 551 Kč). MUP také v roce 2020 úspěšně 
realizovala Hodnocení výzkumné organizace externím evaluačním panelem (dotace na 
evaluaci činila 1 360 000 Kč). Z prostředků DKRVO byly v roce 2020 podporovány jak 
pokračující, tak některé nové projekty vědeckovýzkumných záměrů a také činnosti Centra pro 
podporu vědy. Z projektů VVZ je třeba specificky zmínit Centrum bezpečnostních studií 
(C4SS), jež bylo zřízeno jako centrum excelence a jehož činnost je podporována téměř jednou 
třetinou této dotace. C4SS je mezikatedrovým 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 2020 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 o získávání a využití 
externích prostředků určených na výzkumné, resp. tvůrčí aktivity, a to jak ze schémat 
národních (zejména GAČR a TAČR), tak mezinárodních. V roce 2020 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 2020 (v Kč) 

Mgr. Šárka Kolmašová, 
Ph.D. 

Dynamika sociálních norem 
v mezinárodním řádu 

20-07805S 1 259 000 

Mgr. Kolmaš Michal, 
Ph.D. 

Japonská národní identita a 
revisionismus Šinza Abeho 

18-05339S 730 000 

Mgr. Ondřej Daniel, 
Ph.D. 

Překrásný nový svět: mládež, hudba 
a třída v českém postsocialismu 

20-24091S 700 000 

 

Grant řešený s podporou Technologické agentury ČR: 

Řešitel Název projektu Reg. Číslo Prostředky na 
rok 2020 (v Kč) 

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

Chytrá migrace v České republice TL01000468 181 478 

 

 

Granty řešené s podporou Fondů EHP a Norska 2014–2021: 

Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na 
rok 2020 (v Kč) 

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

„The Portait of a Judge“ – a 
multidimensional model of 
competencies to be measured 
during the procedures of selection, 
evaluation and promotion of judges 

2018-1-
0662 

109 000 

Doc. Ing. Josef Abrhám, 
Ph.D. 

New courses focused on 
Overtourism and Accessible tourism 
at MUP 

EHP-CZ-ICP-
2-012 

330 000 

prof. Mgr. Jan Jirák, 
Ph.D. 

Children between Czech Family 
Stereotype and Norwegian Welfare 
System 

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

již bez finanční 
podpory 
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Granty řešené s podporou Evropské unie: 

Řešitel Název projektu Reg. Číslo Prostředky na 
rok 2020 (v Kč) 

Doc. Mats Rickard 
Braun, Ph.D. 

EUritage – A European success 
story? Central Europe from 
democratic revolutions to EU 
accession (1989-2004) and beyond 

2019 - 1647 
/ 001 – 001 

EACEA 

115 000 

doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D. 

„MELIA Observatory - Media 
Literacy Observatory for Active 
Citizenship and Sustainable 
Democracy“  

DTP657 

Interreg 
Danube 

161 530 

 
Akademičtí pracovníci MUP byli v roce 2020 zapojeni také do několika dalších projektů – např. 
VEGA, AP VV, COST a dalších projektů nesených jinými institucemi.  
 

Řešitel za MUP Název a číslo projektu Poskytovatel 

Mgr. Kateřina 
Březinová, 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 

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 



 

59 

 

doc. PhDr. Ladislav 
Cabada, Ph.D. 

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

CA15137 

COST Actions 

 

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 i konferenčních cest, publikační činnosti atd. Doktorští studenti jsou rovněž plně 
zapojeni do programu Erasmus+ pro výměnu studentů mezi univerzitami a státy. Doktorští 
studenti jsou také integrováni do žádostí o externí granty kdykoliv je to možné. Vzhledem 
k počtu doktorandek a doktorandů MUP je jim věnována také maximální individualizovaná 
podpora pracovníků Centra pro podporu vědy, a to ve všech oblastech tvůrčí činnosti. 

 

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, které umožňují rozvoj měkkých kompetencí. 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 2020 

Metropolitní univerzita Praha v roce 2020 úspěšně absolvovala Hodnocení výzkumné 
organizace externím Mezinárodním evaluačním panelem (MEP), a stala se nejlépe 
hodnocenou společenskovědní VŠ v České republice. Dle tohoto historicky prvního škálování 
všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+ byly výzkumné organizace rozděleny do čtyř 
skupin podle kvality výzkumu a vývoje v národním měřítku. Metropolitní univerzita Praha je 
jednou z pouhých tří soukromých VŠ, které splnily kritéria pro hodnocení ve všech pěti 
modulech Metodiky 2017+ (M1: Kvalita vybraných výsledků, M2: Výkonnost výzkumu, M3: 
Společenská relevance, M4: Viabilita, M5: Strategie a koncepce) v segmentu vysokých škol. 
Výzkum na MUP je prioritně zaměřen na oblast mezinárodních vztahů, teritoriálních studií, 
bezpečnostních studií, politických věd a mezinárodního obchodu. Součástí komplexního 
hodnocení bylo také externí hodnocení sedmičlenným mezinárodním evaluačním panelem, 
které probíhalo ve druhé polovině roku 2020. Ve skupině společenskovědních vysokých 
škol bylo hodnocení "C" nejvyšší udělenou známkou, kterou vedle Metropolitní univerzity 
Praha obdržela také Vysoká škola ekonomická v Praze. Metropolitní univerzita Praha děkuje 
svým akademickým pracovníkům, kteří kvalitními výsledky přispěli k tomuto úspěchu, a využije 
zpětné vazby z hodnocení nejen k dalšímu zlepšování výstupů vědecko-výzkumných aktivit, ale 
managementu a komunikace vědy. 
Na přípravě podkladů pro toto hodnocení MEP se podílelo především Centrum pro podporu 
vědy MUP, všechny klíčové dokumenty byly projednány Radou vnitřního hodnocení, a to 
v souladu s registrovaným vnitřním předpisem MUP – Pravidly systému zajišťování kvality a 
Statutem Mezinárodního evaluačního panelu. 
Vedení MUP i v roce 2020 provedlo každoroční 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.  

V roce 2020 MUP přijala také dva nové klíčové dokumenty, reflektující nejnovější trendy 
v evaluaci publikační a pedagogické činnosti – rozhodnutí rektora o Zásadách a hodnocení 
publikační činnosti na MUP a rozhodnutí rektora ke stanovení rozsahu pedagogických a 
publikačních činností akademických pracovníků MUP na pracovní úvazek. 

 

10 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 

 

V roce 2020 dosahovala výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost akademických pracovníků 
Metropolitní univerzity velmi vysoké úrovně, jak vyplývá z uvedených příkladů špičkových 
publikačních aktivit (zahraniční monografie uplatněné v Modulu 1, první dva kvartily WoS 
v Modulu 2) a přehledu řešených externích vědeckých grantů (viz část 8). MUP plně 
implementovala principy Metodiky 2017+ do všech svých vnitřních procesů evidence a 
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hodnocení činnosti akademických pracovníků. V roce 2020 byla ustavena Mezinárodní rada 
MUP, jako poradní orgán pro oblast strategie a internacionalizace MUP, jejíž činnost plně 
započne v roce 2021.  V roce 2021 také MUP plánuje podat žádost o HR Excellence in Research 
Award. Cíli pro další období jsou zejména širší zapojení univerzity do mezinárodních projektů, 
zejména nově spuštěného programu Horizon Europe, což úzce souvisí s cílem budování 
strategických partnerství ve vybraných oblastech výzkumu.  

Metropolitní univerzita Praha také v roce 2020 získala cenu Křesadlo – „cena pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ pro svého zaměstnance, pracovníka IT oddělení Ing. Lukáše 
Zdařila, za jeho práci, kterou věnuje organizaci zájmové činnosti pro zdravotně znevýhodněné 
studenty v rámci programu MUP Škola bez bariér.  
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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 2020 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 2020 
pokračovala spolupráce s Eurocentrem v Plzni.  
   

c) Vysoká škola charakterizuje své nadregionální působení a význam  

Metropolitní univerzita Praha si i přes obtížnou situaci, způsobenou pandemií nemoci Covid-
19, také v roce 2020 udržela postavení jedné z největších a nejkvalitnějších soukromých 
vysokých škol univerzitního typu v České republice. Rozvíjí zdaleka největší vědeckou a 
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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.  
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12 Činnost MUP v souvislosti s dopady pandemie 
způsobené koronavirem SARS-CoV-2 

 

V oblasti vzdělávání se Metropolitní univerzitě Praha podařilo vyrovnat se s následky vládních 
opatření, vedoucích k faktickému uzavření vysokých škol, v relativně krátké době velice dobře. 
Výuku letního semestru 2019/2020, v němž pandemie propukla, dokončila MUP výuku 
distanční online formou. Zpočátku většina vyučujících, jež dosud nebyla zvyklá přednášet 
naživo distančně, poskytovala studentům studijní literaturu a další materiály, zadávala úkoly 
emailem. Během dvou týdnů pak MUP zahájila sofistikovanější online výuku s využitím 
elektronických komunikačních platforem. Vyučujícím MUP poskytla techniku (notebooky, 
kamery, mikrofony) a manuály k užívání elektronických platforem pro výuku (MS Teams, 
Skype, Loom, Zoom, Moodle, Google Meet apod.) a vyučující si zvolili platformu, v níž 
přednášeli online formou. Vedení MUP pravidelně každý týden monitorovalo, zda distanční 
výuka probíhá, a poskytovalo vyučujícím technickou i další podporu v zajištění výuky. Prakticky 
každý týden byli studenti i akademičtí pracovníci informováni o právě platných opatřeních 
vedení univerzity k zajištění distanční výuky a o výhledu na řešení situace v dalších dnech a 
týdnech. Zřídili jsme speciální webovou stránku, prostřednictvím níž jsme informovali 
studenty i uchazeče o studium o aktuálním dění na univerzitě, a zejména jsme takto 
poskytovali praktické rady a informace.  

Všechna zasedání, porady a jednání klíčových univerzitních orgánů (porady vedení MUP, 
kolegium rektora, jednání kateder, Vědecká rada, Rada pro vnitřní hodnocení, Akademické 
grémium) přešla kompletně do distanční podoby. V průběhu pandemie v roce 2020 vydala 
MUP celkem 18 rozhodnutí rektora, bezprostředně reagujících na vzniklou pandemickou 
situaci a řešících organizační a další záležitosti distanční výuky. Studentům jsme maximálně 
vyšli vstříc, aby se s nečekanou situací mohli vyrovnat a aby mohli alespoň distanční formou 
pokračovat ve studiu. Umožnili jsme studentům závěrečných ročníků posun termínu 
odevzdání kvalifikačních prací k obhajobám v letním termínu 2020, protože měli ztíženou 
možnost své práce dokončit díky náhlému a téměř absolutnímu uzavření knihoven. Protože i 
MUP musela služby knihovny uzavřít, okamžitě dojednala pro studenty dálkový přístup do 
elektronických databází Národní knihovny. Zároveň jsme prodloužili termín pro konání 
Státních závěrečných zkoušek do poloviny července 2020. Veškerou administrativu studijních 
oddělení jsme převedli do elektronické podoby. Zrušili jsme přijímací zkoušky do česky 
vyučovaných studijních programů, a přijímací zkoušky do anglicky vyučovaných studijních 
programů jsme převedli na online platformu. Prodloužili jsme lhůtu pro podávání přihlášek do 
přijímacího řízení do doktorského studia a rigorózního řízení. Obdobně jsme zahájili dny 
otevřených dveří pro uchazeče online formou. Přijali jsme rozhodnutí rektora, umožňující 
distanční online formu konání SZZK, a jejich pravidla. Studenti si mohli vybrat, zda SZZK 
absolvují prezenčně, či online formou. Prezenční forma byla realizována za dodržení všech 
platných hygienických opatření. Zrušili jsme promoční obřady, což se neobešlo bez lítosti ze 
strany absolventů. Vedle standardního červnového a zářijového termínu jsme přidali ještě 
říjnové termíny SZZK. Studentům posledních ročníků jsme umožnili individuální konzultace 
s pedagogy k dokončování kvalifikačních prací a přípravám na SZZK. Odložili jsme termíny 
splatnosti školného, abychom studentům ulehčili již tak složitou situaci. Upravili jsme pravidla 
zkouškového období jednak tím, že jsme studentům poskytli dva opravné termíny z každého 
nesplněného předmětu, oproštěné od poplatků, a umožnili jim převést si do následujícího 
akademického roku až pět nesplněných atestací. Zkoušky probíhaly vesměs distanční formou.  
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I přes složitou situaci, ve které se naši studenti ze dne na den ocitli, jsme byli příjemně 
překvapeni jejich pozitivním hodnocením opatření, která jsme na univerzitě přijali, a celkovým 
zvládnutím letního semestru 2019/2020. V anonymní anketě, které se studenti zúčastnili 
v daleko větší míře než dosud, hodnotili kladně především pravidelnou a podrobnou 
informovanost o všech opatřeních, organizaci výuky a pravidlech, kterou jsme studentům 
poskytovali. Studenti v anketě také konstatovali, že drtivá většina vyučujících zvládla přechod 
na distanční výuku velmi dobře. Výhrady studentů ke způsobu distanční výuky některých 
vyučujících řešili vedoucí kateder projednáním s danými vyučujícími, s nimiž podrobně 
prodiskutovali problémy a vysvětlili si, jaká jsou očekávání vedení MUP, jaký přístup a zlepšení 
očekáváme a jaké potřeby mají studenti. Požádali jsme také nejlépe hodnocené pedagogy, aby 
své zkušenosti s online formou výuky předali ostatním kolegům a kolegyním. Všem vyučujícím 
jsme poskytli maximální podporu, aby distanční formu výuky lépe zvládali. Pro následující 
zimní semestr 2020/2021 jsme přijali řadu pravidel, které vedly ke zkvalitnění distanční online 
výuky. Především jsme sjednotili veškerou výuku do jediné elektronické platformy (MS Teams; 
výuka cizích jazyků probíhala v aplikaci ZOOM)), protože studentům podle jejich vyjádření 
v anketě nevyhovovala roztříštěnost výuky do různých výukových aplikací, používaných 
v letním semestru 2019/2020 jednotlivými vyučujícími. Všichni akademičtí pracovníci 
absolvovali povinně před zahájením výuky zimního semestru školení v používání aplikace MS 
Teams a v technickém zajištění hybridní výuky, pro jejíž realizaci jsme vydali podrobná pravidla 
pro vyučující. Během léta 2020 vybavila MUP při vynaložení nemalých finančních nákladů 
všechny své učebny dodatečnou digitální technikou (kamery, mikrofony), aby byla připravena 
na spuštění hybridní výuky v zimním semestru. Ta nakonec spuštěna nebyla, protože vládní 
opatření i na podzim 2020 neumožňovala spustit jinou formu výuky než čistě distanční. I když 
jsme byli připraveni postupně v průběhu zimního semestru obnovit klasickou prezenční výuku, 
neustálé prodlužování nouzového stavu a další vládní opatření nám to neumožnila, a celý 
semestr byl realizován pouze online formou. Na začátku zimního semestru jsme studenty 
seznámili se všemi klíčovými pravidly pro online výuku i zkoušení, jakož i s harmonogramem 
zimního semestru. Pečlivá pozornost, kterou jsme věnovali zajištění kvalitní distanční výuky 
v zimním semestru 2020/2021, se projevila v celkově velmi kladném hodnocení studenty v 
anketě na konci tohoto semestru. Studenti zhodnotili zvládnutí výuky, zkouškového období, 
informovanosti ze strany vedení, služby studijního a dalších oddělení MUP ještě výrazně 
pozitivněji, než tomu bylo v letním semestru 2019/2020.  

Výzkumná činnost MUP v roce 2020 byla pandemií zasažena výrazně – od března 2020 nebylo 
možné realizovat výzkumné pobyty a terénní šetření plánovaná jak v rámci externích grantů 
(zejména GAČR projekty v oboru mezinárodních vztahů), tak grantům interních (vědecko-
výzkumné záměry a interní grantový systém). Konference v prvním pololetí byly až na malé 
jednotky, které proběhly v lednu a únoru zrušeny a v průběhu roku se přesouvaly do 
virtuálního prostoru. Ve spolupráci s řešiteli se MUP snažila maximálně eliminovat dopady 
řešených projektů. CPV včas přijalo ve spolupráci s vedením univerzity veškerá opatření 
(storna, vratky apod.) a lze konstatovat, že finanční ztráty byly prakticky nulové. Navzdory 
ztíženým podmínkám se podařilo realizovat více než 85 % plánovaných výstupů 
v požadovaném čase i kvalitě. Zbylých 15 % výstupů vzniklo či vzniká se zpožděním, které je 
dáno zpožděním v recenzních řízeních, popř. produkcí a tisku. Paradoxně v mnohých 
projektech vzniklo v pandemickém roce více publikačních výstupů, než bylo původně 
plánováno (celkový nárůst objemu výsledků činí 15–20 %).  
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                Přehled o peněžních tocích 
                 METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA, o.p.s.

běžné 
období

minulé 
období

P Stav peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku období 297 427 305 243

Peněžní toky z hlavní činnosti
Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 3 003 1 570

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 11 045 -6 024
A.1.1 Odpis stálých aktiv a odpis pohledávek 11 392 10 714
A.1.2 ZS opr.položek, rezerv a přechodných účtů aktiv a pasiv 673 -16 624
A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -788 -22
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0
A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz.úroků -232 -92

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti 14 048 -4 454
A.2 Změny pracovního kapitálu -6 090 -1 415

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -4 453 2 944
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -1 512 -4 298
A.2.3 Změna stavu zásob -125 -61

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 7 958 -5 869
A.3 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitaliz.úroků 0 0
A.4 Přijaté úroky 232 92
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně -1 065 798
A.6 Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti včetně zaplacené daně 0 0

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 7 125 -4 979

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -1 996 -1 026
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 788 22
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0
B.4 Změna stavu investičních závazků 0 0
B.5 Změna stavu pohledávek z prodeje investičního majetku 0 0
B.6 Komplexní pronájem 0 0

B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -1 208 -1 004

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1 Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodobých závazků 0 0
C.2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky -1 571 -1 833

C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK 0 0
C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním jmění společníků 0 0
C.2.3 Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady 0 0
C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů -1 571 -1 833
C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku 0 0
C.3 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -1 571 -1 833

F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků 4 346 -7 816

R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 301 773 297 427
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Příloha v účetní závěrce ke dni 31. prosince 2020 
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. 

  
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, 
účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Příloha je rovněž zpracovaná 
v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a s přihlédnutím k  zákonu  č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách.   
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 
Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020   

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019   

  
A. Obecné údaje 
  
1. Popis účetní jednotky 
  
Obchodní firma: Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. 
Sídlo: Dubečská 900/10  Praha 10, PSČ: 100 00 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
IČO: 26482789 
DIČ: CZ26482789 
Zápis v rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 231, dne 8. 10. 2001 
Zakladatel: Mgr. Anna Benešová. 
  
Hlavní činnosti: Uskutečňování akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských 

studijních programů a rigorózního řízení podle zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů 
Uskutečňování akreditovaných programů celoživotního vzdělávání podle 
zákona o vysokých školách 
Realizace rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT ČR i vlastních kurzů 
Poskytování stipendií k prezenčnímu a kombinovanému studiu v rámci 
mobility studentů a handicapovaných studentů 
Poskytování stipendií k účasti na seminářích, konferencích a studijních 
zahraničních cestách studentů a učitelů 
Organizování příprav studentů pro bakalářské, magisterské a doktorské 
studijní programy, pro programy celoživotního vzdělávání a pro jazykové 
zkoušky, organizování jazykových kurzů a zkoušek 
Zajišťování další vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, tvůrčí nebo jiné 
činnosti v souvislosti s uskutečňováním studijních programů 
Poskytování služeb pro studenty se zdravotním postižením pohybového 
ústrojí 
Zřízení školské právnické osoby podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 

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

 
Poslání: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. je součástí terciárního vzdělávání, 

nezávislého poznání a tvůrčí činnosti usilující o svoji roli ve vědeckém, 
kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti ČR. 

10



 

 
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 
 
 
Organizačními útvary MUP jsou katedry, ústavy, Odborná knihovna Jiřího Hájka, účelová zařízení a další pracoviště plnící 
pedagogické, vědecké, hospodářské, administrativní a jiné úkoly. 
 
 

Vedení univerzity Funkce: 
JUDr. Marek Beneš, Ph.D. Ředitel o.p.s. 
prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., M.A. Rektor 
Ing. Jan Rett  Kvestor 

Mgr. Anna Benešová Ředitelka pro lidské zdroje a strategický 
rozvoj 

 
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni Funkce: 

JUDr. Zdeňka Čížková Předseda správní rady  
Mgr. Jaroslava Kněnická Člen správní rady  

Mgr. Václav Krása Člen správní rady 
Mgr. Tomáš Kladívko Předseda dozorčí rady 
Ing. Karolina Neuvirtová Člen dozorčí rady 

Ing. Jaroslav Halík, Ph.D., MBA Člen dozorčí rady 

 
2. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků 

Zaměstnanci 
společnosti celkem 

Z toho řídících 
pracovníků 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Průměrný počet zaměstnanců - hlavní pracovní poměr 136 163 10 10 
Mzdové náklady *) 100 865 105 959 7450 7975 

Zákonné sociální pojištění 31 487 33 349 1983 2101 

Zákonné sociální náklady 388 409 31 33 

Osobní náklady celkem 132 740 139 717 9464 10109 
  
*) Pozn.: Mzdové náklady obsahují také náklady na dohody o pracovní činnosti, o provedení práce, vedlejší pracovní poměr.  
 

 

Počet členů správní rady a dozorčí rady 

Statutární orgány  
a členové 

statutárních orgánů 
Členové dozorčích 

orgánů 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Průměrný počet osob 3 3 3 3 
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3. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
  
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 

Druh plnění 

Řídících Statutárních Dozorčích 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Zápůjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté záruky a zajištění 0 0 0 0 0 0 

Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 

Životní pojištění 0 0 0 0 0 0 

Bezplatné užívání osobního automobilu 0 0 0 0 0 0 

Jiné 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 
 
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů 

Druh plnění 

Řídících Statutárních Dozorčích 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Zápůjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté záruky a zajištění 0 0 0 0 0 0 

Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 

Životní pojištění 0 0 0 0 0 0 

Bezplatné užívání osobního automobilu 0 0 0 0 0 0 

Jiné 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 

  

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

1. Způsoby ocenění a odepisování majetku 
  
1.1. Zásoby 
Účtování zásob je prováděno: 

- způsobem B evidence zásob. 
  
Oceňování nakupovaných zásob je prováděno: 

-  ve skutečných pořizovacích cenách  

  
1.2. Dlouhodobý majetek 
Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

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

1.3. Cenné papíry a podíly 
Ocenění cenných papírů a podílů 
 Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti: 

- tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. 
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1.4. Odepisování 
Odepisování dlouhodobého hmotného majetku 

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

  
Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku 

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

  
Daňové odpisy - použité metody 

- zrychlené, výběrově rovnoměrné odpisy 
  
1.5. Odchylky od metod dle § 7 zákona o účetnictví 
 
V roce 2020 účetní jednotka vytvořila opravnou položku k dlouhodobému majetku. Tento postup účetní jednotka zvolila odchylně od 
prováděcího předpisu (vyhlášky č. 504/2002 Sb.) za účelem podání věrného a poctivého obrazu dle § 7 odst. 2 zákona o účetnictví.  

Dopad do bilance i výkazu zisku a ztráty: 

Výše takto vytvořené účetní opravné položky k dlouhodobého majetku činí 3.576 tis. Kč.  

 

3. Způsoby korekcí oceňování aktiv 
  
3.1. Opravné položky 
  
V běžném účetním období byla provedena korekce ocenění dlouhodobého majetku formou oprávek – viz následující tabulky: 

  

Druh opravné položky / oprávky Způsob stanovení 
OP / oprávky 

Zdroj informací výpočtu 
OP / oprávky 

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

  

Opravné položky a oprávky k: 

Minulé účetní období Běžné účetní období 
Zůstatek 

k 
prvnímu 

dni  
Tvorba Zúčtování Zůstatek k 

prvnímu dni  Tvorba Zúčtování 
Zůstatek-  
rozvahový 

den 

- k pohledávkám 1 935 1 181 1 935 1 181 1 489 1 181 1 489 
 
 
  
 
 
 
3.2. Přepočet cizích měn na českou měnu 
  
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: 

- denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu. 
Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným k rozvahovému dni. 
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3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot 

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

4. Způsob zpracování účetních záznamů. Způsoby a místa úschovy účetních záznamů. 
Účetnictví je zpracováváno externí účetní firmou. 
Úschova účetních záznamů je prováděna dle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

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

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

1.1. Dlouhodobé bankovní úvěry 
Účetní jednotka v běžném účetním období nečerpala žádné bankovní úvěry. 

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

Druh závazku Splatnost závazku Celková výše závazku Z toho po 
splatnosti 

Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění 15.1.2021 2151 0 

Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění 15.1.2021 1019 0 

Ostatní pojištění zaměstnanců – zákonné 15.1.2021 96 0 

Závazky z titulu daňových nedoplatků 0 0 0 

Celkem  3 266 0 
 
 
1.3. Rozpis přijatých dotací na provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel dotace  Běžné účetní období 

Mobilita studentů a zaměstnanců Programu 
ERASMUS v rámci Programu celoživotního učení 

Dům zahraniční spolupráce, 
Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy 

 5 814 

Grant Chytrá migrace v České republice – spolu 
příjemcem s Mendelova univerzita v Brně Grant TAČR  178 

Institucionální podpora na rozvoj výzkumné 
organizace MŠMT  15 307 

3 grantové projekty:  
a) Japonská národní identita a revisionismus 

Šinza Abeho, 
b) Dynamika sociálních norem v 

mezinárodním řádu,  
c) Překrásný nový svět: mládež, hudba a třída 

v českém postsocialismu 

Grant GAČR  2 290 

Účelová podpora na specifický vysokoškolský 
výzkum MŠMT ČR  3 321 

Stipendia MŠMT ČR  798 

Antivirus Úřad práce  2 028 

Projekt JUDGE Norway Grants  180  

Melia Observatory Interreg Danube Transnational 
Programme  272 

New courses focused on Overtourism and 
Accessible tourism at MUP 

Dům zahraniční spolupráce – 
Norské fondy  112 

KA203 Strategic Partenership for Higher Education Educa International, o.p.s.  47 

 Celkem    30 347 
Investiční dotace VISK 3 – Informační centra 
veřejných knihoven - ICEKNI Ministerstvo kultury ČR  200 
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Důvod dotace Poskytovatel dotace  Minulé účetní období 

Mobilita studentů a zaměstnanců Programu 
ERASMUS v rámci Programu celoživotního učení 

Dům zahraniční spolupráce, 
Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy 

 10 746 

Podpora rozvoje studijního prostředí na Metropolitní 
univerzitě Praha 

MŠMT (Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání)  34 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků 
Metropolitní univerzity Praha 

MŠMT (Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání)  780 

Grant Chytrá migrace v České republice – spolu 
příjemcem s Mendelova univerzita v Brně Grant TAČR  253 

Institucionální podpora na rozvoj výzkumné 
organizace MŠMT  13 768 

Visegrad University Studies Grant/V4EaP International Visegrad Fund  1 481 
4 grantové projekty:  

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

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

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

d) Japonská národní identita a revisionismus 
Šinza Abeho 

Grant GAČR  72 

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

Grant GAČR  263 

Účelová podpora na specifický vysokoškolský 
výzkum MŠMT ČR  3 473 

Stipendia MŠMT ČR  960 

 Celkem    31 830 
 
1.4. Přijaté a poskytnuté dary, veřejné sbírky 
 Žádné významné přijaté ani poskytnuté dary, veřejné sbírky v běžném období nejsou.  
 
 
 
 
 
 
1.5. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhu činnosti – bez dotací 

Druh činnosti 
Běžné účetní období Minulé účetní období 

zboží služby  výrobky zboží služby  Výrobky 
Hlavní činnost 1 151 386 79           0           158 191  132 

Hospodářská činnost 30 192 1 15       290 0 

Celkem 31 151 578 80 25 181 231 177 
 
 
 
2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků 
2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – běžné období 

Účet Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav 
013 - Software 9 308 1 438 0 10 746 
014 – Ocenitelná práva - logo 1 640 0 0 1 640 

 CELKEM NEHMOTNÝ MAJETEK 10 948 1 438 0 12 386 
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 021 -  Stavby – technické      zhodnocení 25 296 0 17 431 7 865 
022 – Samostatné movité věci 80 359 558 2 463 78 454 
CELKEM 105 655 558 19 894 86 319 
032 -  Umělecká díla  149 0 0 149 
CELKEM 149 0 0 149 

CELKEM HMOTNÝ MAJETEK 105 804 558 19 894 
 

86 468 
 

Došlo zejména k vyřazení technického zhodnocení stavebních činností na pronajatém majetku ve středisku v Praze.  
  
2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – minulé období 

Účet Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav 
013 - Software 9 125                               183               0 9 308 
014 – Ocenitelná práva - logo 1 640 0 0 1 640 

 CELKEM NEHMOTNÝ MAJETEK 10 765                               183 0 10 948 
 021 -  Stavby – technické      zhodnocení 36 791 0 11 495 25 296 
022 – Samostatné movité věci 81 403                               739 1 783 80 359 
CELKEM                 118 194 739 13 278                     105 655    
032 -  Umělecká díla  149 0 0 149 
CELKEM 149 0 0 149 
CELKEM HMOTNÝ MAJETEK 118 343 739 13 278 105 804 
 
2.2. Vlastní zdroje – běžné období 

Účet Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav 
901 – vlastní jmění 253  200 118 335 
911 – rezervní fond ze zisku vč. fondů 
peněžních prostředků 221 681 3 224 3 307 221 598 

931 – VH ve schval. řízení 1 570 620 1 570 620 
932 – Nerozdělený zisk 0 0 0 0 
963 – Účet výsledku hospodaření 0 0 0 0 
Vlastní zdroje celkem: 223 504 4 044 4 995 222 553 
 
V roce 2020 došlo k převodu zisku z minulého účetního období do rezervního fondu. Rezervní fond byl čerpán na stipendijní a školní 
účely.  
 
 
 
2.2. Vlastní zdroje – minulé období 

Účet Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav 
901 – vlastní jmění 0  337 84 253 
911 – rezervní fond ze zisku vč. fondů 
peněžních prostředků 219 552                     6 301 4 172 221 681 

931 – VH ve schval. řízení 0  0  0  0  
932 – Nerozdělený zisk 0  0  0  0  
963 – Účet výsledku hospodaření 4 215 1 570 4 215 1 570 
Vlastní zdroje celkem: 223 767   223 504 
V roce 2019 došlo k převodu zisku z minulého účetního období do rezervního fondu. Rezervní fond byl čerpán na 
stipendijní a školní účely. 
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2.3. Pohledávky po lhůtě splatnosti  

Počet dnů 
Běžné účetní období Minulé účetní období 

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost Hospodářská 

činnost 
Do 30 0 0 59 0 

30 - 60 3 0 91 0 

60 – 90 0 0 3 0 

90 – 180 25 0 34 0 

180 a více 1796 
 0 520 

 0 

Celkem 1824 
 0 707 

 0 

  
2.4. Závazky po lhůtě splatnosti  

Počet dnů 
Běžné účetní období dle činností Minulé účetní období dle činností 

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost Hospodářská 

činnost 
Do 30 0 0 0 0 

30 - 60 0 0 0 0 

60 – 90 0 0 0 0 

90 – 180 0  0 0 

180 a více 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 

  
2.5. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti  

Splatnost 
Běžné účetní období Minulé účetní období 

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost Hospodářská 

činnost 
nad 5 let  0 0 0 0 

nad 10 let  0 0 0 0 
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2.6. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem 

Zatížený majetek 

Běžné účetní období Minulé účetní období 

Účetní hodnota Způsob 
zatížení 

Výše 
jištěného 
závazku 

Ukončení 
zajištění 

Účetní 
hodnota 

Způsob 
zatížení 

Výše 
jištěného 
závazku 

Ukončení 
zajištění 

XXX 0   0   0   0   

Celkem 0 XX 0 XX 0 XX 0 XX 

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

Obsah změny Datum změny Vliv na rozvahu Vliv na výkaz zisku 
a ztrát 

Ohodnocení 
změny 

Soudní spory nad 500 tis. Kč  XXX 0 0 XXX 

 
 
3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze 
  
3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze 
  Běžné účetní období Minulé účetní období   

 
 Celková výše závazků 0 0 

  
3.2. Celková pořizovací cena drobného dlouhodobého hmotného majetku  
  Běžné účetní období Minulé účetní období   

 
 

Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 62 747 61 817 

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

Jméno člena orgánu Popis transakce Finanční ohodnocení 
XXX xxx 0 

Celkem xxx 0 

  
4.2. Daň z příjmů 
 
Obecně prospěšná společnost, která je soukromou vysokou školou dle zákona o vysokých školách, se pro účely zákona o daních 
z příjmů považuje za veřejnou vysokou školu.  
Hospodářský výsledek se upraví o neuznatelné náklady a odčitatelnou položku od základu daně dle § 20 odst. 7 (daňovou úlevu) 
zákona o daních z příjmů.  
Prostředky získané z daňových úlev se využijí pro hlavní činnost vysoké školy.  
 
4.3. Výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření minulého účetního období (rok 2019) ve výši 1 570 tis. Kč byl převeden na účet rezervního fondu.  
V běžném účetním období dosáhla účetní jednotka celkového zisku ve výši 620 tis. Kč, z toho připadalo 502 tis. Kč na hlavní činnost 
a 118 tis. Kč na činnost hospodářskou. 
 
 
4.4. Odměna auditora 
Celkové náklady na audit jsou pod hranicí významnosti. Jiné ověřovací služby než statutární audit nebyly auditorem poskytnuty.  
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