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Univerzita Jana Amose
Komenského Praha
Nejstarší soukromá univerzita
v České republice
Univerzita Jana Amose Komenského Praha nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený
na vzájemně prostupných studijních programech bakalářských, magisterských a doktorských.
UJAK tak nabízí možnost získání širokého spektra univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., Ph.D.)
a profesního titulu MBA s prestižní mezinárodní akreditací organizace FIBAA. Studijní programy
jsou orientovány zejména na oblast pedagogiky, sociální a mediální komunikace
a ekonomiky. UJAK spolupracuje s více než 50 vysokými školami a univerzitami
po celém světě.
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Vážení a milí čtenáři
Univerzitních listů,
vaše reakce na dosavadní dvě čísla Univerzitních listů naznačují, že
náš úmysl přinášet živé a zajímavé informace nejen z akademického
prostředí Univerzity Jana Amose Komenského Praha a jejího okolí se
u vás setkává s kladnými ohlasy. Jsem tomu velmi rád a děkuji za vaši
přízeň.
V aktuálním, v pořadí již třetím čísle Univerzitních listů jsme se zaměřili
na oblast, kterou bychom mohli souhrnně nazvat „UJAK, média a partneři“. Představujeme Katedru mediálních studií UJAK jako významné pracoviště, které je stále v pohybu, má zajímavé tvůrčí výsledky
a nabízí studentům některá méně obvyklá studijní lákadla, jako třeba
možnost tvůrčí práce ve vlastním audiovizuálním studiu nebo pedagogické vedení nejvýznamnějšími osobnostmi v oboru.
Neopomeneme glosovat též nejnovější vývoj ve vysokoškolském sektoru po přijetí novely zákona o vysokých školách. Detailněji se věnujeme spolupráci UJAK s dalšími médii, jako jsou třeba rádia Hey a Color.
Seznámíme vás s některými z řady zajímavých partnerů naší univerzity a přiblížíme pozoruhodné kulturní akce, kde UJAK figuruje jako partner, k nimž patřily třeba Italské ozvěny. Milou italskou „ozvěnou“ je
i rozsáhlý původní rozhovor s velvyslancem Italské republiky v Praze.
Doufám, že pro vás bude nejnovější číslo přinejmenším stejně zajímavé jako čísla předchozí.

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
rektor

Číslo je
věnováno
komunikačním
oborům, médiím
a partnerské
spolupráci
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Institut globálních studií UJAK pořádal přednášku velvyslance Státu
Izrael Garyho Korena na téma Izrael,
Evropa a Blízký východ. Přednáška
se věnovala historii i současné situaci v Izraeli, dlouholeté tradici vztahů mezi Izraelem a Českem
a jejich vzájemné spolupráci a také
geopolitické situaci na Blízkém
východě. Na přednášku navázala
zajímavá a živá diskuse.
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ohlédnutí

UJAK partnerem

divadla Broadway
UJAK se stala partnerem inscenace muzikálu Adéla ještě nevečeřela v Divadle Broadway. Pro studenty a akademické pracovníky tak vznikla možnost získat vstupenky na jakékoli představení Divadla Broadway
za zvýhodněnou cenu. Spolupráce měla kladné ohlasy, a proto se univerzita rozhodla pro partnerství
s Divadlem Broadway na celý rok 2017.

Konference

EU a Rusko
Institut globálních studií Univerzity Jana Amose
Komenského Praha a Ruská univerzita družby národů
(RUDN) pořádaly konferenci s názvem EU a Rusko.
Na konferenci mimo jiné vystoupili Jaroslav
Bašta, bývalý ministr vlády ČR, velvyslanec v Rusku
a na Ukrajině; prof. Vladimir M. Platonov, CSc., vedoucí
Katedry politických věd RUDN; doc. PhDr. Vladimír
Prorok, CSc., z Vysoké školy finanční a správní; doc. Viktor
A. Glebov, CSc., zástupce vedoucího Katedry politických
věd RUDN; doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc., z Institutu
globálních studií UJAK; doc. Jevgenij V. Martyněnko, CSc.,
vedoucí mezinárodního oddělení, z Katedry teorie a historie mezinárodních vztahů RUDN; PhDr. Emil Voráček,
DrSc., z Historického ústavu AVČR; prof. PhDr. Oskar
Krejčí, CSc., z Institutu globálních studií UJAK.

Konference

Nový čínský
normál

Kulatý stůl
k resocializaci společně
s Českým helsinským výborem

Institut globálních studií UJAK pořádal konferenci Nový
čínský normál. Se svými příspěvky vystoupili například
PhDr. Jan Kohout, bývalý ministr zahraničí ČR a současný prezident New Silk Road Institute, Praha; Ing. Jan
Šulc, CSc., z Českomoravské konfederace odborových
svazů a poradce premiéra; Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.,
z Vysoké školy ekonomické a samozřejmě odborníci
z Institutu globálních studií UJAK.

UJAK pod osobní záštitou rektora doc. PhDr. Luboše
Chaloupky, CSc., pořádala Kulatý stůl k resocializaci společně s Českým helsinským výborem a spolkem Šance
na návrat. Kulatý stůl se konal za účasti ředitelky Českého
helsinského výboru Mgr. et Mgr. Lucie Rybové, ředitele
spolku Šance na návrat Ing. Petra Urbana, rektora UJAK,
zástupců vedení a kateder UJAK a dalších odborníků.
Výstupy z jednání Kulatého stolu k resocializaci vytvářejí
rámec pro spolupráci všech partnerů především v oblasti studentských stáží a praxí, výzkumu a tvorby a podpory připravovaného nového studijního programu UJAK.
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ohlédnutí

Konference
o vztahové
kultuře
na pracovišti
Spolupráce UJAK

s Karaganda State University
Na základě nově uzavřené smlouvy o spolupráci mezi UJAK a kazašskou
Karaganda State University uspořádala UJAK pro vybrané studenty této partnerské univerzity specializovaný kurz „Mezinárodní ekonomie“. Desetidenní
kurz, který proběhl v první polovině prosince 2016, seznámil kazašské studenty s aktuálními tématy v oblastech: Světová ekonomika, Mezinárodní
ekonomické vztahy, Ekonomika a politika, Ekonomické aspekty globalizačních procesů, Evropská integrace, Politická a ekonomická integrace EU,
Ekonomická statistika a Metodologie ekonomické statistiky. Spolupráce s novým akademickým partnerem UJAK ve vysokoškolském vzdělávání i výzkumu
bude nadále pokračovat.

V prosinci minulého roku se
v Praze uskutečnila konference Psychosociální stres, psychické
násilí, nátlak a vztahová (ne)kultura. Kromě čtyř desítek zájemců
z Česka se jí zúčastnili také dva
odborníci z Německa. Konferenci
zorganizovali členové expertní skupiny Práce & vztahy spolu
s Nakladatelstvím Portál a některými spolupracovníky Univerzity
Jana Amose Komenského Praha,
kde se již přes pět let vyučuje
také předmět Mobbing a bossing.
UJAK je tak jednou z mála univerzit na světě, kde je tomuto závažnému tématu věnován samostatný předmět. Zaměstnanců, kteří
se s nátlakem a šikanou na pracovišti setkali, přibývá, proto je
téma velice důležité a naštěstí
se setkává s rostoucím zájmem
odborné veřejnosti.

Studenti UJAK připravili

mikulášské odpoledne
pro seniory
Studenti SPPG UJAK spolu s domovem s pečovatelskou
službou Praha 3 připravili předvánoční odpoledne pro
seniory. Kromě povídání o vánočních zvycích v různých
zemích světa zazněly koledy, nechyběly ani drobné dárky a občerstvení.

Ocenění
pro prof. Svobodu
a pro UJAK
Prof. Jiří Svoboda v letošním roce získal Světovou
cenu za humanismus. Mezi dosavadní laureáty tohoto významného ocenění, jež je udělováno od r. 2007,
patří mj. nositelé Nobelovy ceny za literaturu Alexandr
Solženicyn a Herta Müllerová.
Dalším oceněním byla cena „Českých 100 nejlepších“, která byla udělena Univerzitě Jana
Amose Komenského Praha na slavnostním večeru
na Pražském hradě.
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téma

Komunikační obory na UJAK:

nahlédnutí
do všech oblastí

lidské
komunikace
Člověk je sociální tvor, o čemž svědčí mnoho druhů sociálních interakcí,
jejichž nedílnou součástí je ve většině případů mezilidská komunikace,
tedy zjednodušeně řečeno přenos
informací mezi lidmi. Vývoj nejrůznějších forem mezilidské komunikace,
od gest přes řeč, písmo, tisk až k elektronickým médiím, je důležitou součástí vývoje lidstva. Pozoruhodným
rysem tohoto vývoje je, že – na rozdíl například od vývoje technologií nebo způsobů dopravy – žádná z forem mezilidské komunikace
nezaniká po objevení a nástupu nové
formy, nýbrž všechny zůstávají stále používány a nové formy zpětně
ovlivňují i podobu forem starších.
Jde spíše o rozvoj než o vývoj, jak je
znám z obecného chápání tohoto

pojmu. Mezilidská komunikace trvale patří mezi základní lidské potřeby,
a není proto divu, že se jejím studiem
zabývá i vědecká obec a komunikačně orientované obory jsou nedílnou
součástí oborové nabídky humanitně
orientovaných vysokých škol.

O ABSOLVENTY JE ZÁJEM

Čím se tedy liší pojetí komunikačně orientovaných oborů na UJAK?
„Možná právě tím, že nejsou ‚mediální‘ či ‚masově mediální‘. Takto
pojatá komunikační studia v České
republice nenajdete. Od počátku
bylo zájmem autorů oboru vytvořit projekt, který nebude konkurovat a současně nebude mít konkurenci. S podobně zaměřenými
obory se můžeme setkat na několika

Komunikačně orientované
obory jsou nedílnou součástí, ba dokonce oborovým pilířem Univerzity Jana
Amose Komenského Praha.
Již samotná koncepce výuky
tohoto oboru přitom vychází ze záměru nabídnout
odlišné pojetí oproti tomu,
jak je tento obor vyučován
na jiných veřejných školách.
Kontinuální zájem o tyto
obory na UJAK a řada úspěšných absolventů dokazují, že
je tento přístup pro zájemce
o studium komunikace velice
atraktivní.

zahraničních univerzitách, kde jsou
komunikační studia dnes již samozřejmou součástí studijních programů,“ přibližuje celý koncept vedoucí Katedry mediálních studií UJAK
PhDr. et ThDr. Radek Mezulánik,
Ph.D. „Naše obory umožňují nahlédnout posluchačům do všech oblastí
veškeré lidské komunikace a v propojení s praxí jim dávají kompetence, které často nahrazují dlouhá léta
praktické činnosti v mnoha profesích jakkoli souvisejících se sociální,
mediální, scénickou, filmovou, literární, reklamní i komerční komunikací. Není potom proč se divit, když
zaměstnavatelé rádi přijmou takto
připravené odborníky s širokým přehledem a zkušenostmi.“
Právě úspěšní absolventi jsou
tím, co vedoucí katedry doktor
Mezulánik považuje za největší
úspěch. Působí v celé řadě institucí
a na nejrůznějších pozicích – moderátorů, autorů, dramaturgů, učitelů,
propagačních pracovníků, marketérů… Katedra mediální komunikace se přitom snaží, aby i po absolvování studia byla univerzita pro
své absolventy zdrojem inspirace
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téma

a vědomostí, s čímž ostatně souvisejí plány dalšího rozvoje. „Chtěli
bychom ještě více spolupracovat
s našimi absolventy a nadále takto propojovat vzdělávání s praxí.
Rádi bychom rozšířili nabídku kurzů v rámci dalšího vzdělávání a připravili programy například v doktorských studiích. Na katedře rozvíjíme
činnost odborných ateliérů a připravujeme vědecko-výzkumné projekty.
Po více než deseti letech působení
můžeme říci, že doplňujeme personální obsazení na katedře vyučujícími z řad našich absolventů, kteří
po létech praxe doplnili či doplňují svá studia a směřují do akademického prostředí. Plánů máme hodně,
včetně filmového festivalu studentských filmů, zahraniční spolupráce
v podobě joint degree atd. Od začátku letošního roku vysíláme rozhlasové pořady na rádiích Hey a Color,“
popisuje doktor Mezulánik.
Studium komunikace, potažmo mediální výchova a schopnost
práce s informacemi jsou přitom
v dnešní době důležitější než kdy
dřív. V době, kdy kromě etablovaných médií zejména v online prostředí působí celá řada „alternativních zpravodajských webů“, které si
v lepším případě nedávají žádnou
práci s ověřováním faktů, v tom horším vytvářejí cílené dezinformace
a hoaxy, jež často vedou k prohloubení polarizace společnosti, je třeba
s informacemi pracovat velmi pečlivě, zejména ve světle skutečnosti,
že efekt těchto informací může být
(a často bývá) násoben tzv. sociálními sítěmi. Jaké výzvy tyto změny
představují pro profesionály v oboru
komunikace? Základem je již aktivní
přístup studentů, zájem o obor.

AKTIVNÍ STUDENTI
V ČASE ZMĚN

„My bychom současný svět kolem
nás rádi zkoumali a reflektovali jako
informační společnost a také takto
vedeme naše posluchače. Ale ona je
to současně postfaktická difuzní společnost, pracující spíše s emocemi
a virtuální realitou. Vnímání světa se
zásadně mění a pracujeme s tím, že
do jisté míry máme tu čest prožívat
významné historické období změny paradigmatu. Naše posluchače
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a absolventy vedeme k tomu, aby se
do tohoto procesu aktivně zapojili
a naši budoucnost ovlivnili. Za dobu
své existence se koncepce našich
oborů neměnila, ale je stále aktualizována vlivem nových trendů a technologií. Nová média a práce s nimi,
včetně všech fenoménů s nimi souvisejících, je významnou součástí výuky na naší katedře. Mám za to, že
naši současní absolventi jsou vskutku ‚multimediální‘ a ‚zasíťovaní‘.
Ovšem v tom pravém, dobrém smyslu. Dnes i do budoucna bude stále více růst význam etických norem
zvláště v těchto oblastech, kam již
zákony a normy dosáhnout nemohou. Snažíme se tedy, aby absolventi
opouštějící naši univerzitu byli nejen
profesionály ve svém oboru, ale především opravdoví lidé na svém místě, schopní pozitivně působit a ovlivňovat své okolí,“ vysvětluje doktor
Mezulánik.
Z toho plyne, že nároky na absolventy se zvyšují. „Nám se sice někdy
zdá, že nároky zůstávají stejné, jen
je pro současnou generaci obtížnější jim dostát. Ale je to jinak. Dnešní
svět klade na všechny mnohem
více obtíží a udržet krok s vývojem
společnosti představuje velké úsilí. Zvláště zachovat si chladnou hlavu, zdravý rozum a kritický odstup.

mediálního vzdělávání na úrovni
základních a středních škol. Do určité míry tak suplujeme přípravu mediálně zdatných odborníků-pedagogů, kteří by v této oblasti mohli
zdárně působit a otočit současný
neutěšený stav. Na naší katedře
například vznikla, i v rámci kvalifikačních prací, celá řada dnes úspěšně realizovaných projektů mediální výchovy pro konkrétní školy, či
dokonce instituce. Je to něco, čím se
můžeme hodně pyšnit,“ podotýká
doktor Mezulánik.

POLITOLOGIE,
MODEROVÁNÍ, ALE TAKÉ
PEDAGOGIKA

Jaké oblasti tedy musejí studenti
komunikačně orientovaných oborů
na UJAK obsáhnout? Samozřejmou
součástí kurikula komunikačních
oborů na UJAK je zahrnutí oborů tradičně nazývaných společný vědní
základ, kam patří například filozofie,
psychologie, sociologie, pedagogika
a politologie. Samotná moderní koncepce komunikačních věd je postavena relativně široce, takže plně
odpovídá naznačené šíři tohoto
základu. Dávná zkušenost ukazuje, že mezi nejlepší novináře se tradičně řadili především lidé, kteří se
etablovali také – a často nejdříve –

Vnímání světa se zásadně mění
a pracujeme s tím, že do jisté
míry máme tu čest prožívat
významné historické období
změny paradigmatu.
Návyky, či spíše ‚nenávyky‘ z předchozího základního a středoškolského studia jsou pro nás největší překážkou v prvních ročnících.
Obecné přehledy, práce s odbornou literaturou, schopnost pracovat
s informacemi, kontextuální myšlení atd. – není to zkrátka jednoduché
a vidíme rok od roku více ‚rezerv‘.
Chtěl bych zde podotknout, že dlouhodobě vnímáme situaci v českém
školství a nechceme zůstat stranou.
Naše obory jsou do značné míry
orientovány i na současnou potřebu

v nějakém jiném oboru. To samo
o sobě nemůže zpochybnit specializované žurnalistické studijní obory, ale přinejmenším je tím naznačena jistá výhodnost širšího přístupu
k žurnalistické práci. Význam tohoto přístupu ještě dále narostl s přechodem od klasického modelu „píšícího novináře“ k pracovníkovi médií.
Obor Sociální a mediální komunikace na UJAK v tomto duchu přímo integruje žurnalistiku do celé
šíře mezilidské komunikace. Jedním
z konkrétních přínosů může být
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využití zvládnuté přímé komunikace
při získávání informací, dalším uplatněním širokého přístupu ke komunikaci může být profesní činnost
moderátora či hlasatele. Začlenění
umělecké komunikace, realizované vedle teorie i praktickými cvičeními v ateliérech, představuje další přínos integrovaného přístupu.
Výsledkem je, že vedle oborů státní
správy a vedle manažerských pozic
v řadě oblastí nacházejí absolventi
UJAK často úspěšně uplatnění v médiích, zejména v televizi, rozhlasu
a při profesním využívání internetu.
Vybudování univerzitního televizního a rozhlasového studia
jako „cvičných“ pracovišť pro získání
základních
žurnalistických
dovedností záhy přilákalo k zájmu
o studium i studenty osobnostně
založené směrem k umělecké činnosti. To vedlo k pokusnému ustavení umělecky zaměřených podoborů, orientovaných přednostně nikoli
na úzké oblasti konkrétní umělecké tvorby, nýbrž především na širší
pochopení možností a potřeb uměleckých forem komunikace. Široká
koncepce komunikačního oboru
na UJAK se ukázala k těmto účelům
jako velmi vhodná. Tak vznikl současný obor Scénická a mediální studia. Základem se v jistém smyslu stala filmová tvorba, orientovaná ale
moderně nikoli na dlouhé celovečerní formáty, nýbrž na filmovou tvorbu pro potřeby televize a moderních

multimédií obecně. Není náhodou,
že garantem oboru Sociální a mediální komunikace na UJAK se stal
zkušený filmový režisér prof. Jiří
Svoboda. Výborné uplatnění prvních
absolventů dokázalo, že tento směr
studia byl vytvořen správně jako
vhodná odpověď na potřeby praxe.

VYŠŠÍ NÁROKY TAKÉ
NA PUBLIKUM

Doposud jsme se v článku věnovali komunikaci a mediální krajině zejména z pohledu mediálních
institucí a jejich pracovníků. Změny
v mediální oblasti však pochopitelně postihují také mediální publikum.
I v této oblasti jsou co do aktivního
přístupu doposud značné rezervy.
„Nároky na publikum se dosud pouze snižovaly. Chcete-li oslovit ‚masu‘,
musíte nároky snížit na nejnižší společný jmenovatel. Komerční vliv zde
sehrál a sehrává své. Fragmentace
společnosti, a tedy i médií a informačních zdrojů předpokládá správně nastavená kritéria pro jejich rozlišení, výběr a volbu. To ovšem musí
být součástí již základního vzdělávání a výchovy v rodinách. Já sám jsem
přesvědčen, že další ‚ohroženou‘
skupinou v této oblasti jsou senioři, zvláště ti, kterým média vpadla
do života bez jakékoli přípravy. Proto
na katedře připravujeme projekt pro
tuto věkovou kategorii s cílem osvěty a pomoci, například v podobě uni-

verzity třetího věku,“ upozorňuje
doktor Mezulánik.
Aktivní publikum – tedy příjemci mediálních sdělení – je jednou ze
záruk toho, že média budou svou
funkci plnit s náležitou odpovědností vůči společnosti, což předpokládá důkladné ověřování informací a jejich zdrojů, práci s kontextem
a pochopitelně také etický přístup,
pevně zakotvený v etickém kodexu konkrétní instituce. „Novinářská
etika se bohužel vytrácí, respektive
dnes se setkáváme s její neznalostí či nepochopením. Již jsem zmínil,
že nám to velmi leží na srdci a znepokojuje nás aktuální realita této
věci. Velkou naději vidíme v existenci médií veřejné služby, a proto
i zde vznikla celá řada kvalifikačních
prací na toto téma. Realizovali jsme
na katedře výzkumný projekt komparace etického kodexu BBC a ČT,
právě nyní dokončujeme přípravy
velmi zajímavého a ambiciózního
projektu, kdy jsme byli osloveni spolupracující univerzitou v Kolumbii
o vypracování analýzy a návrhu
na rozvoj médií veřejné služby v této
zemi. Je to pro nás velká výzva, protože pozorujeme – a věřím, že i většina čtenářů – celkem strmý úpadek
České televize ve smyslu tzv. veřejnoprávního pojetí vysílání. Aktuálně
se rozvíjející diskuse o novém
Kodexu ČT nás nenechávají chladnými, to musím přiznat, a chtěli bychom v tomto směru přijít s jistou
iniciativou, kterou prozatím rozvíjíme interně v rámci odborných analýz,“ nastiňuje doktor Mezulánik.
Dnes neexistuje profese, ve které by bylo možné se obejít bez alespoň základní znalosti médií a schopnosti pracovat s nimi a využívat
je – k růstu osobnosti a dosahování životních cílů. „K tomu je ovšem
nutné získat určité kompetence, které v rámci studia našich oborů nabízíme. Pokud vás problematika zajímá, přijďte se přesvědčit osobně,
poslouchejte naše pořady v rozhlase, sledujte naše absolventy v televizích, čtěte jejich texty, analyzujte
jejich úspěchy. Brána poznání je otevřena,“ uzavírá doktor Mezulánik.
redakce
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Od 12. prosince loňského roku si mohou
posluchači naladit
nový rozhlasový
pořad Katedra, který
do vysílání připravuje
Univerzita Jana Amose
Komenského Praha
a vzniká ve spolupráci
s rádii Hey a Color.

Vysíláme!
Univerzita Jana Amose Komenského
Praha má nový rozhlasový pořad
„Pořad přináší rozhovory s výraznými osobnostmi společenského i profesního života, které v příjemném
padesátiminutovém rozhovoru rozebírají své názory a postoje k zásadním otázkám současnosti. Pořad si
však neustále udržuje nemalou dávku humoru, laskavosti a nadhledu,
která je pro daný žánr důležitá,“ popisuje MgA. Marek Hladký, v jehož ateliéru nový pořad vzniká.
Celý projekt započal v debatách
rektora doc. PhDr. Luboše Chaloupky,
CSc., s ředitelem rádií Hey a Color Miroslavem Pýchou a šéfem Katedry
mediálních studií PhDr. et ThDr. Radkem Mezulánikem, Ph.D. Projekt záhy
nabral konkrétní obrysy a posunul se
do fáze dramaturgických i produkčně-realizačních příprav.
V ateliéru MgA. Marka Hladkého
se tak připravuje naprosto plnohodnotný rozhlasový pořad, který svými
dramaturgickými i realizačními parametry odpovídá plně profesionálním
mediálním výstupům. Navíc rádia
Hey a Color mají své stálé a náročné
posluchače a poslechovost obou rádií
je stabilní, ba dokonce v poslední
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době mírně roste. „Vytvořit padesátiminutový pořad s týdenní periodicitou je docela náročný úkol, který
obnáší nejen důkladnou dramaturgickou a moderátorskou přípravu,
aby byl pořad pro posluchače zajímavý, ale také výběr vhodné hudby, včetně celé postprodukce. A to
jsme ještě nezmínili výrobu všech
znělek a zvukových předělů, zkrátka spousty dalších věcí okolo, které jsou nutné k tomu, aby se hotový pořad mohl nasadit do vysílání,“
líčí magistr Hladký, který má – spolu
s PhDr. Soňou Štroblovou – na starosti také moderování Katedry.

ZÁVAŽNÁ TÉMATA
S NADHLEDEM

„Od začátku jsme si řekli, že by
bylo dobré z tohoto pořadu přenést na posluchače pořádnou porci dobré nálady, humoru, nadhledu,
a to všechno zejména v rozhovorech týkajících se závažných témat.
A díky pečlivému výběru hostů
a důkladné redakční přípravě se
záměr daří,“ pochvaluje si magistr Hladký. Samozřejmě nejtěžší není

přivést na svět dobrý pořad. Nejtěžší
je udržet laťku „proklatě vysoko“.
Právě náročná kritéria, jež pořad
musí splňovat, jsou také prubířským
kamenem pro studenty, kteří se
na přípravě pořadu podílejí.
Příprava i samotné natáčení
těchto pořadů jsou totiž také hodně věcí adrenalinu. Zodpovědnosti.
Trpělivosti. Často jde o práci pod
časovým tlakem, kdy nelze obstát bez
důkladné přípravy. A tím, že se relace teprve etabluje, je také důležité
vnímat případnou konstruktivní kritiku a stále pracovat na tom, aby byla
pomyslná laťka co nejvýše.
„A to jsou všechno zkušenosti, které se budou studentům v praxi opravdu hodit. Obor, který si studenti na Katedře mediálních studií
vybrali, je velmi náročný. A pokud
člověk není dostatečně připraven,
bývá tento obor v praxi i velice nemilosrdný. Je skvělé, že UJAK dává studentům příležitost, aby se na veškerá
úskalí budoucí praxe mohli důkladně připravit,“ uvažuje vedoucí ateliéru Marek Hladký. Příprava a natáčení pořadu Katedra je unikátní právě
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Od ředitele vydavatelství po úspěšnou sportovkyni:

KATEDRA HOSTÍ OSOBNOSTI NAPŘÍČ SPECIALIZACEMI
Kdo tedy v pořadu Katedra doposud usedl do pomyslné lavice pro hosty? Jako vůbec první host se ve studiu
před mikrofonem ocitl právě ředitel rádií Hey a Color
MIROSLAV PÝCHA. Vznikl velice poutavý pořad, který posluchačům umožnil nahlédnout pod pomyslnou
pokličku mediální osobnosti, která je známá svými neustálými kreativními nápady, které se nebojí realizovat.
Miroslav Pýcha je i zasvěceným znalcem mediální problematiky, takže rozhovor s ním zaujal nejen samotné posluchače, ale také profesionály působící v oblasti
auditivních a audiovizuálních médií.
Dalším hostem byl ředitel nakladatelství Academia,
uznávaný spisovatel a historik JIŘÍ PADEVĚT. Kromě
zajímavostí spjatých s jeho právě vycházejícími či již
vydanými knihami a názorů na současnou literaturu i společnost se podělil také o zkušenosti se studiem mediálně orientovaných oborů a uplatněním
nabytých poznatků v praxi, neboť Jiří Padevět studuje na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha obor
Sociální a mediální komunikace.
Prof. PhDr. OSKAR KREJČÍ, ředitel Institutu globálních
studií Univerzity Jana Amose Komenského Praha, se
se svým typickým laskavým humorem a nadhledem
zamýšlel nad stavem současné politiky u nás i ve světě
a glosoval různé zpravodajské dezinformace a nepřesnosti, které od sebe vzájemně přebírají zpravodajská
média.
PhDr. SOŇA ŠTROBLOVÁ vyučuje na Katedře mediálních studií, ale je také autorkou mnoha knih, televizních pořadů a filmů. Mezi nejznámější patří Možná přijde i kouzelník a Sametoví vrazi. V téměř hodinovém
rozhovoru zavzpomínala na mnoho osobností českého
herectví, s nimiž se v Hlavní redakci zábavních pořadů
Československé televize setkávala a z nichž si mnohé
můžeme připomínat jen prostřednictvím televizní obrazovky a filmového plátna.
PhDr. et ThDr. RADEK MEZULÁNIK, Ph.D., vedoucí Katedry mediálních studií, se s posluchači podělil
o mnohá etická a duchovní témata, která v dnešní uspěchané společnosti bohužel často nedostávají příliš prostoru. Dalším okruhem byla pochopitelně média, jejich
současný stav a vývoj. PhDr. Radek Mezulánik byl dlouholetým členem Rady České televize, takže jeho názory
na současný stav tohoto veřejnoprávního média zazněly

v tom, že si studenti mohou v rámci školy projít všemi fázemi tvorby
rozhlasového vysílání a přitom se
s výsledkem své práce setkají ve vysílání dvou rozhlasových stanic s vysokou poslechovostí.
Natáčení dalších dílů pořadu Katedra pokračuje a posluchači se už
nyní mohou těšit na mnoho dalších
osobností, které pravidelně usedají

z úst nejpovolanějších. Stejně jako apel na potřebu oborového vysokoškolského vzdělání v médiích. V této souvislosti zmínil i řadu absolventů Univerzity Jana Amose
Komenského Praha, kteří své vysokoškolské vzdělání
prokazatelně zúročili ve výsledcích své práce.
Další host pořadu, RNDr. JOSEF MUSIL, CSc., zástupce
vedoucího Katedry mediálních studií, se zamýšlel nad
potřebou vzdělanosti ve společnosti i vytrácením hodnot, tolik potřebných pro její rozvoj. Kromě vzpomínek
na školní i studentská léta nechyběly v jeho podání ani
praktické rady, jak se vypořádat i s nenadálými pracovními úkoly.
Dále se mohou posluchači těšit na velmi zajímavé rozhovory o životě i práci s osobnostmi, jakými jsou například doc. PhDr. LUBOŠ CHALOUPKA, CSc., rektor
Univerzity Jana Amose Komenského Praha, který se
s posluchači podělí nejen o aktuality ze života univerzity.
Prorektor doc. RNDr. PETR KOLÁŘ, CSc., se kromě své
pedagogické práce rozhovoří o psaní knih a svém přátelství s Arnoštem Lustigem.
Doc. Mgr. PETR KAŇKA rozebere stav současných médií
a vysokého školství.
REYNOLDS KORANTENG se s posluchači podělí o své
zážitky z vysílání hlavních zpráv Televize Nova i o to, jak
v této profesi začínal.
Scenárista a spisovatel GUSTAV OPLUSTIL zavzpomíná
na Vladimíra Menšíka, Jiřinu Bohdalovou a další největší
hvězdy českého filmu, se kterými se setkal.
Psycholog IVAN DOUDA se zamyslí nad problematikou
drog, která souvisí se stavem dnešní společnosti.
PAVLÍNA FILIPOVSKÁ se podělí o vzpomínky na svého
tatínka, herce Františka Filipovského, i na své angažmá
v legendárním divadle Semafor.
PETRA ČERNOCKÁ se zamyslí nad rolí Saxany, která ji
po celé generace katapultovala mezi nejznámější herečky, a poodkryje připravované projekty.
Jak skloubit práci v divadle Semafor s náročným natáčením seriálů, zábavních pořadů a to celé s celoživotní
vášní, kterou jsou staré autobusy? To je téma pro herce
VÁCLAVA KOPTU.

před studiový mikrofon, aby se s nimi
podělily o své názory a zážitky.
V současné době je těsně před
premiérou další cyklus pořadů,
nazvaný Osobnost týdne. Bude to
denní pořad se stopáží deset minut,
který představí jednu veřejně známou
osobnost týdně. A každý den zacílí
na jedno velké téma spjaté s hostem
vysílání. A kde si můžete nový pořad

Univerzity Jana Amose Komenského
Praha poslechnout? „Je to jednoduché. Každé úterý v 21 hodin vysíláme
na rádiu Hey a ve stejný čas každou
středu můžete na rádiu Color naladit
premiéry dalších dílů Katedry,“ uzavírá magistr Hladký.
redakce
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Jiří Padevět:

Vysoké školy by
měly vést studenty

ke kritickému
myšlení
Jiří, co je vám bližší: psaní, nebo práce nakladatele?
Ono se to trochu prolíná.
Nakladatelství je moje dennodenní
práce, která mě nesmírně těší a baví.
A psaní je spíš koníček, který vyplňuje veškerý můj volný čas.
Kdy jste pochopil, že se chcete
v životě věnovat psaní knih a jejich
vydávání?
Vydávání knih jsem se chtěl
věnovat vždycky. Mnoho lidí si myslí, že knihkupectví je předstupněm nakladatelství. Není to pravda, knihkupecká práce je naprosto
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jiná než práce nakladatelská. Pro mě
byla knihkupecká práce příjemnější v tom, že je hned vidět výsledek.
Třeba vystavíte knihy trochu jinak
a ony se hned začnou lépe prodávat. V nakladatelství ten výsledek
trvá, když to dobře jde, půl roku až
rok. Než kniha vznikne, tak to prostě
trvá, což mě jako mírného neurotika
rozčiluje. Rád bych to trošku popoháněl, ale důležitá je kvalita. Prostě
se nic nesmí uspěchat. Ale to, že chci
vydávat knihy, se poprvé projevilo
někdy v polovině 80. let, kdy jsme
s kamarády na pedagogické fakultě
založili samizdatovou edici „Hnáty“,

Úspěšný český spisovatel,
historik a nakladatel. A také
student oboru Manažerská
studia na UJAK. Jiří Padevět,
držitel ceny Magnesia Litera,
byl jedním z prvních hostů
pořadu Katedra, který univerzita připravuje pro rádia
Hey a Color. Rozhovor s ním
byl natolik zajímavý, že jej
rádi přinášíme také čtenářům Univerzitních listů.
ve které vyšly asi čtyři knížky v nákladu od jednoho do pěti kusů. Myslím,
že většina z nich už dnes není na světě. Prostě zmizela v propadlišti dějin.
Váš vstup na pole psaní a vydávání
nebyl tak přímočarý. Vy jste absolvoval Střední průmyslovou školu zeměměřičskou. Čím pro vás byl
tento obor inspirativní?
Díky tomuto oboru píšu průvodce. Ta škola byla v 80. letech úžasným ostrůvkem svobody. Měl jsem
skvělou češtinářku, paní profesorku Jelínkovou, která byla jedním
z těch lidí, kteří mě přitáhli k četbě
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literatury a později i psaní. Tady jsme
také vydávali školní časopis. Nakonec
mi ta průmyslovka dala to, že se
umím podívat na krajinu a umím si
do ní promítnout historické události. Víte, většina historiků, a čest a sláva jim, popisuje události v čase. Já
se historické události snažím popisovat i v místě. Protože se domnívám, že pro většinu čtenářů je atraktivní, když se nedozvědí, jen co a jak
se kdy stalo, ale především kde se
to stalo. Stalo se to kousek od jejich
domu, stalo se to v jejich domě, nebo
dokonce v jejich bytě…
To je, vámi často zmiňovaná, lokalizace historie.
Ano. Díky ní se vám objevují nové
souvislosti. Já nejradši používám příklad z dnešní ulice Jugoslávských partyzánů v pražských Dejvicích, kde
vedle sebe bydleli na začátku protektorátu dva muži, kteří se museli
nutně potkávat v mlékárně, u pekaře, v trafice. Jeden z nich byl intelektuál, právník, autor několika publikací, ale taky antisemita, Mohamed
Abdulah Brikcius, šéf tehdejší muslimské náboženské obce v Čechách
a na Moravě, který měl v domě
i redakci časopisu Hlas muslimské
náboženské obce. A o jeden blok
domů bydlel také intelektuál, tentokrát levicový, a to byl Julius Fučík. To
bylo jeho poslední legální bydliště.
Tihle dva muži se museli znát alespoň od vidění, byť historie o každém
z nich vypráví úplně nezávisle.
Lokalizace historie se přímo dotýká i vaší poslední
knihy.
Jmenuje se Krvavé léto
1945. Popisuje veškeré násilné události proti civilistům
na území dnešní České republiky mezi květnem a srpnem
roku 1945. Spousta lidí si myslí,
že okolo 10. května 1945 násilí skončilo. Skončila totiž válka
a
a začali jsme se k sobě zase cho-vat mravně a slušně. Není tomu
u
tak – to násilí bohužel pokraačovalo, jenom se změnilo ono
no
pomyslné znaménko. A nemluluvím jen o násilí takzvaného divovokého odsunu, ale i o násilí osvobobozujících armád proti obyvatelstvu,
tvu,
civilistům. Mluvím i o popravách
vách

válečných zajatců, protože jejich
popravování byla v té době nesmírně
častá a oblíbená disciplína. Bohužel.
Jak se vám cestuje po Praze a České
republice, když jako spisovatel a historik znáte krvavou historii vážící se
ke konkrétním místům?
Vzpomenu si na konkrétní spojitost místa s událostí pokaždé.
Například v Resslově ulici si vzpomenu na parašutisty, protože si myslím,
že to je jedno z nejúžasnějších míst
naší současné historie. Vzpomínám
pokaždé, když jedu okolo Lidic. Ale
vzpomínám i na místech, která nejsou všeobecně známá a o kterých se
moc neví. To jsou především západní a severní Čechy a místa spojená
s transporty smrti, které proběhly
po konci 2. světové války. Navštěvuji
i řadu míst spojených s takzvaným
divokým odsunem. Některá z těch
míst se už změnila k nepoznání,
ale na některých je stále cítit násilí.
Možná jsem moc senzitivní. Tato místa nepůsobí na běžného návštěvníka
úplně dobře. Já bych chtěl připravit
pokračování Průvodce protektorátní Prahou, který končí květnem roku
1945, a navázat Průvodcem stalinistickou Prahou, který začne 25. února
1948 a skončí rokem 1956. Nikoli tedy
smrtí Stalina a Gottwalda, ale až o tři
roky později, kdy začal větší společenský předěl než v roce 1953. V každém
případě se opět budu snažit zachytit příběhy
p
y

Jiří Padevět
je český spisovatel, knihkupec a nakladatel. Za knihu Průvodce protektorátní Prahou získal v roce 2014
cenu Magnesia Litera a také ocenění
Slovník roku 2013. Na Univerzitě Jana
Amose Komenského Praha studuje
program Manažerská studia.

lidí, které ovlivnila diktatura. Oproti
Průvodci protektorátní Prahou bude
v této knize více kultury a politiky.
Potom mám rozpracovanou knihu,
která se pracovně jmenuje Krvavý
podzim 1938 a v níž se zabývám násilnostmi při obsazování území Sudet,
zejména proti sudetským Židům.
Vaše knihy jsou plné archivních
fotografií a dokumentů. Jak se vám
pracuje v archivech?
JJe to práce náročná v hledání. Prů
Průvodce protektorátní Prahou
vznikal
vznika tři a půl roku. Další dvě knihy, Kr
Krvavé léto a Krvavé finále,
vznikaly
vznika zhruba 12 až 14 měsíců,
protože jsou do sebe zaklesnuproto
ty ne
nejenom časem, ale i tématem. Našel jsem totiž svou
metodu. Už jdu od toho obecmet
ného k detailům. Nejdřív se
néh
snažím najít ty největší událossna
ti. B
Bohužel, v tomto kontextu ty
nejpříšernější
události. A pak
ne
na základě pátrání v archivech
hledám ty události takve
zvaně
menší. To, že někde
zv
umřelo
místo sedmi set lidí
u
třeba
„jen“
deset, samozřejt
mě neumenšuje tu hrůzu
těch obětí. Takže základ je
v archivech bezpečnostních složek a další detaily
se dozvídám v okresních
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rozhovor na téma čísla

archivech, kde bývá k těm událostem ještě záznam, ať už okresního
soudu, nebo okresní stanice Sboru
národní bezpečnosti. Samozřejmě
jsou důležití i pamětníci, ale paměť
je, ve vší úctě k těm lidem, poměrně nespolehlivé médium. Čili vzpomínky pamětníků se snažím konfrontovat s dalším pamětníkem
nebo právě již zmíněným archivním
dokumentem.
Jak přilákat dnešní čtenáře k většímu zájmu o knihy?
Domnívám se, že procento čtenářů, tedy těch, kteří aktivně čtou
a jsou schopni porozumět tištěnému textu, je ve společnosti pořád
stejné. Nemá na to vliv to, jestli se
knihy zrovna kupují více, či méně.
Ti lidé, kteří čtou, si ke knihám cestu najdou, i kdyby žádná knihkupectví nebyla. To, že se před rokem
1989 stálo v těch pověstných frontách na knihy, bylo výrazem jakéhosi nesouhlasu s tehdejším
režimem. Podle mě někteří z těch,
kteří ve frontách na knihy stáli, ty
knihy nikdy ani nečetli. Prostě patřilo k dobrému tónu koupit si třeba Hrabala. Dnes patří k dobrému
tónu koupit si nový mobilní telefon. Čili knihy už nejsou pro řadu
lidí tak „sexy“. Nicméně počet aktivních čtenářů je podle mě pořád stejný. Jediné, co bych čtenářům touto cestou vzkázal, je, že knihy si
vaši přízeň zaslouží. Kniha je něco,
co je s námi strašně dlouhou dobu
a vlastně se to technologicky téměř
nezměnilo. Kniha, tak jak je vymyšlena, tedy jako konzerva na informace, je ohromně praktická.
Jak vnímáte současný fenomén
elektronické knihy?
Oproti klasicky tištěným knihám má elektronická podoba knih
u nás, stejně jako třeba ve Velké
Británii nebo Německu, stále malý
podíl. Myslím, že elektronická kniha
je vhodný doplněk knih papírových.
Právě pro onu konzervaci informací, o níž jsme mluvili, je podle mě
vhodnější papír. Elektronická kniha
je totiž pouhým datovým souborem,
který máte v každém počítači.
V nakladatelství Academia na Václavském náměstí máte perfektní
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propojení kavárny s knihkupectvím.
Do jaké míry je toto spojení obecně
platné?
Spojení kavárny s knihou přitahovalo vždycky mnoho osobností, lidí, kteří byli spojeni s kulturou
své doby. Ať už to byl K. H. Mácha,
politici první republiky, umělci první republiky. To sdružování v prostoru, kde můžete být nějakou chvíli
v relativním klidu a nechat tu uspěchanou dobu za okny kavárny –
a dokonce mít v té kavárně k dispozici takové množství knih, jako třeba
u nás na Václavském náměstí, tak to
je zážitek, který je příjemný, poučný
a není drahý. Což je kombinace, která je dnes už poměrně vzácná.
Svět knih se od nepaměti pojí se
světem vzdělanosti. Jak vnímáte její
místo v dnešní společnosti?
Myslím, že potřeba vzdělání by
měla ve společnosti neustále vzrůstat. Jsem rád, že přibývá vzdělaných
lidí, ale také jsem moc rád, že přibývá lidí schopných používat kritické myšlení. Proto bych tady apeloval především na učitele vysokých
škol, aby své žáky vedli ke kritickému
myšlení. Nikoli k biflování pouček,
které žáci v praxi ani nepoužijí.
Co potřeba vysokoškolského oborového vzdělání?
Rozhodně ano. V každém oboru je potřeba vzdělávat se jednak
institucionálně a také praxí. Tím, že
něco děláte, tak dennodenně každou hodinu získáváte nové poznatky
a nové vědomosti.
Vybíráte si podle vzdělání i své spolupracovníky do nakladatelství?
Pokud má někdo formální vzdělání a k tomu onu nadstavbu, předpoklady nutné například pro redakční práci, tak je to úplně geniální
spolupracovník.
Vy sám v současné době studujete
Univerzitu Jana Amose Komenského
Praha. Proč jste si vybral právě tuto
vysokou školu?
Jednak proto, že mi nabídla obor,
který potřebuji, tedy Manažerská studia, a také proto, že si mohu vzhledem ke svému časovému vytížení zvolit individuální studijní plán. A to velice
oceňuji.

Na čem by podle vás měli dnešní
studenti
univerzit
nejvíc
zapracovat?
Na svém kritickém myšlení. Jak
pozoruji dnešní studenty, nejen
UJAK, ale i ostatních vysokých škol,
tak jim chybí jakýsi zápal pro obor,
který si vybrali. Řada z nich studuje jen proto, aby měla titul. To
vidím i v knihkupectví, když si studenti vybírají jen jednu knihu z oboru, který studují. A myslí si, že tato
kniha jim vydrží po celé studium, že
pouze s touto jedinou knihou budou
pracovat. Myslím, že největší chybou
studenta je, když studuje jen proto,
aby dostudoval. Nikoli proto, že ho
ten obor skutečně zajímá.

Jsem rád, že přibývá vzdělaných lidí
a lidí schopných
používat kritické
myšlení.
Jako spisovatel a historik velmi dobře víte, že vše se opakuje. Na co by
si dnešní společnost měla dát největší pozor?
Na násilí ve společnosti. Protože
násilí se vždycky začne projevovat
úplně stejně. Společnost si na základě informace shora, tedy od politiků, vybere skupinu spoluobčanů a ty
označí. Ať už to byli Židé, kulaci nebo
protistátní spiklenecké centrum.
Následuje to, že tato skupina začne
být pronásledována. A když většina zjistí, že se tato vybraná skupina
už nemůže bránit a je s ní možno
nakládat jakkoli, tak začíná nakládání
do vagonů a odesílání do míst, odkud
není návratu. Tento mechanismus se
v dějinách bohužel stále opakuje.
Jak se tomu dá zabránit?
Jak už jsme řekli dříve – používat kritické myšlení, nevěřit fámám,
falešným prorokům a hlavně myslet
sám za sebe.
Rozhovor vedl MgA. Marek Hladký.
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mobility

upozorňuje
magistra
Macková.
Na studijní pobyt i oba druhy stáže
mohou vyjet řádně zapsaní studenti všech bakalářských, magisterských a doktorandských programů
ve všech formách studia.

UJAK LÁKÁ
NEJČASTĚJI ŠPANĚLSKÉ
STUDENTY

Za vzděláním
do světa
Mobilitní programy otevírají studentům
nové obzory
Vysokoškolské studium dnes otevírá obrovské možnosti nejen
co do kvality výuky a zázemí, ale také co do studijních pobytů
či praktických stáží. Každoročně tak univerzity hostí studenty
z ostatních států a naopak jejich studenti vyjíždějí sbírat zkušenosti do zahraničí. Zahraniční studium či stáž nejen že studentům rozšiřuje vědomostní a společenské obzory, ale přináší také
pomyslné body navíc při pracovních pohovorech.
Univerzita Jana Amose Komenského
Praha má s mobilitními programy
letité zkušenosti – více než padesát
zahraničních partnerských univerzit poskytuje jejím studentům možnost vyrazit za studijním pobytem či
stáží do devatenácti zemí po celém
světě. „Studenti mohou vyjet buď
na studijní pobyt, nebo praktickou stáž. Studijní pobyty trvají od 3
do 12 měsíců, přičemž při vycestování mají nárok na stipendium, jehož
výše závisí na délce a místě pobytu,“ popisuje Mgr. Marta Macková ze
Zahraničního oddělení UJAK.

STUDIUM I PRACOVNÍ
STÁŽE

Aby se studenti mohli na pobyt
vypravit, musejí napsat motivační
dopis, úspěšně absolvovat písemný

test a ústní jazykové zkoušky alespoň na úrovni B2. Výuka přitom
zpravidla probíhá v angličtině, případně jiném jazyce, který daná univerzita vyučuje. Podobné podmínky
pro vycestování přitom platí také pro
pracovní stáže. Ty je možné absolvovat na období v rozmezí dvou měsíců až jednoho roku a během stáže
studenti či absolventi vykonávají
práci na plný úvazek dle dohodnutého plánu.
„Pracovní stáže se mohou uskutečňovat v podnicích, školicím či
výzkumném středisku či jiné organizaci. Stáže však nemohou probíhat
v organizacích spravujících programy EU či v organizacích zastupujících domovskou zemi studenta – tedy
například na ambasádách, konzulátech nebo v kulturních institutech,“

Mobilitní programy jsou přitom
obousměrné, a tak na UJAK přijíždějí získávat zkušenosti také zahraniční studenti. „V letošním zimním
semestru akademického roku přijelo na UJAK studovat 35 zahraničních
studentů. Jako tradičně je největší
zájem ze španělských univerzit, studuje zde 12 španělských zahraničních
studentů. Dále jsou na naší univerzitě studenti z Německa, Itálie, Francie,
Litvy, Lotyšska, Polska, ze Slovenska
a z Turecka. V letním semestru přijedou další desítky studentů,“ vypočítává magistra Macková.
Postup
přihlášení
zahraničních studentů je přitom obdobný jako ve směru opačném. „Když
se zájemce ze zahraničí hlásí, posílá přihlášku ke studiu, tzv. Student
Application Form, a dokument nazvaný Learning Agreement, ve kterém uvádí, jaké předměty si zvolil, a bude je tedy na Univerzitě Jana
Amose Komenského Praha studovat.
Na základě těchto dvou dokumentů zahraničním studentům vystavujeme na Zahraničním oddělení
zvací dopis, který posíláme na partnerskou univerzitu. Po příjezdu studentů pro ně připravujeme informační schůzku, na které se dozvědí, jak
bude výuka na Univerzitě Jana Amose
Komenského Praha probíhat,“ popisuje magistra Macková. Pro tyto studenty je připravena výuka anglického i českého jazyka a Erasmus
kurz, jehož součástí je i exkurze
na výstavu. Samozřejmostí je zázemí
Zahraničního oddělení. „Zahraniční
studenti jsou se studiem na naší univerzitě velmi spokojeni, a dokonce se
stává, že si studium o semestr prodlouží,“ uzavírá magistra Macková.
redakce
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Výuka jazyků na UJAK

Cizí jazyky?
Jen to, že je znáte, nestačí

standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních
úřadech. Seznam zahrnuje též zkoušky telc a je v něm rozšířena nabídka
o nově vzniklé zkoušky profesního
zaměření a zkoušky duálního charakteru,“ vysvětluje magistra Nováková.
„Na přípravu ke zkouškám
telc nabízíme celou škálu přípravných jazykových kurzů a přípravných modelových testů. Tradičně
je zájem o přípravu k jednoúrovňovým zkouškám ze všech tří nabízených jazyků. Všem kandidátům
doporučujeme vyzkoušet si modelový test, který je se samotnou zkouškou seznámí.“

ÚSPĚCH DUÁLNÍCH
ZKOUŠEK

Znalost cizích jazyků je a vždy byla obrovskou výhodou pro
každého jednotlivce. V současné době nabývá ještě větší
důležitosti především na trhu práce. Ovšem samotná znalost jazyka nestačí, jak se v poslední době stále více potvrzuje. Je třeba ji doložit mezinárodně uznávaným jazykovým
certifikátem. Tento trend zaznamenáváme nejen u nás, ale
i v evropském měřítku.
„Obracejí se na nás zájemci o složení
jazykových zkoušek buď z řad zaměstnanců českých institucí, nebo zahraničních firem působících v ČR, stejně
jako zájemci, kteří v zahraničí pracují nebo zde práci teprve shánějí. Bez
dokladu o znalosti cizího jazyka klesají jejich šance na přijetí do zaměstnání nebo zařazení na příslušnou
pracovní pozici. Zaměstnavatelé často požadují nejen konkrétní jazykovou úroveň, ale též certifikát s určitým profesním zaměřením. Tento tlak
bezpochyby zvyšuje motivaci jednotlivců při zlepšování jejich jazykových
znalostí, a tím i jejich jazykové úrovně.
Pociťujeme tak nárůst zájemců o přípravu k jazykovým zkouškám i zájemců o jazykové zkoušky samotné,“ popisuje Mgr. Růžena Nováková, vedoucí
Katedry cizích jazyků UJAK. Nejen
studenti si přitom dnes již dobře
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uvědomují důležitost cizích jazyků.
Za základ považují anglický jazyk
a jsou si vědomi, že znalost dalšího
cizího jazyka se pro ně právě na trhu
práce stává nesmírnou výhodou.

PRESTIŽ JAZYKOVÝCH
ZKOUŠEK

Již řadu let nabízí UJAK coby licenční partner společnosti telc GmbH
složení mezinárodních jazykových
zkoušek telc. „Tyto zkoušky jsou akreditované a uznávané v mnoha státech Evropy i mimo ni. V současné
době nabízí společnost telc GmbH
přes osmdesát zkoušek z deseti jazyků. Na naší škole mohou zájemci složit zkoušky telc z jazyka anglického, německého a francouzského.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydalo ke dni
8. srpna 2016 aktualizaci Seznamu

V loňském roce proběhly na UJAK
poprvé takzvané duální zkoušky
z anglického jazyka a nutno říci, že
se setkaly s velkým zájmem a následně spokojeností absolventů těchto zkoušek. Jedná se o zkoušky, které prověřují kandidátovy znalosti
na dvou jazykových úrovních. Jsou
tedy určeny především pro ty, kteří
si nejsou jisti, které úrovni se i z hlediska zvládnutí jednotlivých jazykových dovedností blíží. Zkoušky zahrnují úrovně na přelomu znalostních
stupňů A2 a B1, dále pak na úrovni
B, tedy B1-B2, a následně stupňů B2
a C1. Kandidát pak po složení zkoušky obdrží certifikát s vyhodnocením
všech testovaných jazykových dovedností a s celkovým hodnocením v příslušné jazykové úrovni. Ale i zvládnutí
nižší jazykové úrovně u těchto certifikátů má pozitivní vliv na další přístup
k výuce cizích jazyků. „Stejnou zkušenost máme i z minulých let u profesních zkoušek z německého jazyka na duální úrovni B2-C1. Vzhledem
ke stoupajícímu zájmu také o profesní zkoušky a vzhledem k této pozitivní zkušenosti s duálními zkouškami zavádíme v letošním roce nové
zkoušky z anglického jazyka, které
v sobě zahrnují obě varianty. Jedná
se o zkoušky řady Business na úrovni A2-B1, B1-B2 a B2-C1. Věříme, že
i tyto zkoušky budou vítaným přínosem do celé nabídky stávajících zkoušek,“ uzavírá magistra Nováková.
redakce
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rozhovor

Italský velvyslanec Aldo Amati:
Univerzita Jana Amose
Komenského Praha se kromě
akademických činností věnuje
také řadě pro bono a společenských aktivit. Mezi ně
patřilo například partnerství
výstavy Italské ozvěny, jejíž
výtěžek byl použit na pomoc
oblastem stiženým ničivým
zemětřesením. Nejen o této
události, ale také o vzdělávacím systému v Itálii nebo
spolupráci v oblasti průmyslu
i kultury promluvil pro Univerzitní listy velvyslanec Itálie,
Jeho Excelence Aldo Amati.

Spolupráce
na regionální úrovni
se ukazuje jako
nejstabilnější
Začněme menším ohlédnutím
do historie. Jak byste popsal vztahy České republiky, respektive
Československa a Itálie?
Vztahy našich zemí sahají opravdu hluboko do minulosti – vezměte
si jen italské umělce, kteří byli do českých zemí pozváni za dob Rudolfa
II. nebo Karla IV. – malíři, sochaři,
architekti, celá řada osobností různého zaměření, a to ani nezmiňuji

Casanovu. V Praze, ale nejen tam,
se vždy setkávali s vřelou atmosférou a přijetím. Takže z mého hlediska bylo nejexponovanějším obdobím 17. a 18. století, bel canto,
Monteverdi… Ostatně když se podíváte na architekturu v Praze, jednoznačně zaznamenáte vliv italských
architektů – mluvím o této budově
(italského velvyslanectví), ale je jich tu
tolik, po celé České republice.
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Dnešní situace je do jisté míry
následkem těchto období, trvá
schopnost vnímat nejrůznější umělecká vyjádření a nechat se inspirovat. A také si všímám, že mnoho
českých lidí má rádo italský přístup
k životu – od jídla po módu – to je
mimochodem oblast, která by se zde
mohla ještě více rozvíjet. S tím, jak
rostou příjmy Čechů, roste i zájem
o italskou módu. Pokud se vrátíme
k historickému odkazu, svůj pobyt
v Praze jsem mimo jiné využil také
k realizaci rekonstrukce Vlašské kaple v Karlově ulici. Rekonstrukce už
nějaký měsíc probíhá a doufám, že
se podaří kapli znovu otevřít v červenci příštího roku. Byla, tuším,
postavena na konci 16. století a byla
vyjádřením italské přítomnosti v českých zemích. Ta byla ostatně, s ohledem na vliv jezuitů a katolické církve,
na kostely hodně navázána.
Pojďme k dnešní situaci. V Itálii
došlo k důležitému referendu,
jež vedlo k rezignaci premiéra
Renziho. Jak máme v Česku výsledky a následky tohoto referenda
chápat?
Podle mého byl výsledek referenda zapříčiněn hned několika
důvody. Důležité bylo, že referendum zkoumalo příliš mnoho otázek
a respondenti je mohli složitěji chápat. Druhou věcí bylo, že premiér,
jak ostatně sám seznal, toto referendum spojil se svojí osobou a budoucností v politice. Z výsledku jsem trochu smutný, protože takto budou
ústavní reformy odloženy na dost
dlouho. Budeme muset zřejmě hodně dlouho čekat, než bude možné
téma ústavních změn znovu otevřít. Věřím, že systém, který vznikl
v roce 1948, už zkrátka není aktuální
a neodpovídá požadavkům dneška.
Co by tedy mělo být hlavním předmětem reforem?
Jsou to hlavně dvě věci. První
z nich je, že máme dvě komory, které mají prakticky stejnou moc. To
není příliš efektivní, trvá opravdu
hodně dlouho, než se některé zákony prosadí. Potřebujeme zřejmě něco
modernějšího a efektivnějšího, aby
senát nebyl na stejné úrovni jako
sněmovna. Druhá věc je důsledkem
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předchozích reforem, které měly dát
více pravomocí regionům – a bohužel
se využití těchto pravomocí ubíralo špatným směrem. Projevilo se to
zejména neefektivním nakládáním
s prostředky. V Itálii jsou tou hlavní lokální silou starostové a primátoři – ti jsou totiž v nejbližším kontaktu s obyvateli a jejich problémy.
Namísto toho jsme ale pravomoci
předali spíše regionům – vznikly velké
úřady, jejichž činnost však nebyla tak
efektivní, jak se očekávalo.
Jaké důsledky bude mít výsledek
referenda pro Evropskou unii?
Nemyslím, že by měly nastat
nějaké zásadní změny. Nová vláda je hodně podobná té původní – změnil se premiér, změnil se
ministr zahraničních věcí, ale jinak
je vláda víceméně v původním
složení. Hlavním úkolem bude změna volebního zákona. Máme vlast-

Univerzitní listy se zaměřují zejména na oblast vzdělávání. Můžete
popsat italský vzdělávací systém?
Italský systém vzdělávání je
v zásadě postaven na subsidiaritě
a autonomii škol. Vláda tedy stanoví obecné normy vzdělávání a jednotlivé úrovně, kterých by absolventi měli dosahovat. Jednotlivé regiony
a místní instituce si potom vytvoří
konkrétní program, respektive jsou
autonomní co do didaktiky, výzkumu
a vývoje. Obecně – od tří do šesti let
funguje předškolní systém, následuje první stupeň vzdělávání, který trvá
osm let. Od čtrnácti let do osmnácti
je zde, podobně jako u vás, středoškolské vzdělávání – lycea, technicky
orientované střední školy, odborné
školy. V některých regionech může
odborné vzdělávání na tomto stupni trvat například o rok déle. Další,
postředoškolské
vzdělávání,
se
zaměřuje zejména na specializova-

Co do počtu studentů
využívajících program Erasmus
je Itálie na druhém místě.
ně dva zákony pro dvě komory.
Bude třeba je transformovat v jednu zastřešující normu. To zřejmě
pár měsíců potrvá. Domnívám se,
že v létě by se mohly konat předčasné volby, ale i kdyby k tomu
nakonec nedošlo, řádné volby se
mají konat na začátku roku 2018.
Důležitým tématem také bude
poměrný volební systém. Mám
trochu pochybnosti, zda poměrný volební systém umožní stabilnější situaci v politickém systému
Itálie, máme opravdu hodně politických stran a politická scéna je
fragmentarizovaná. Já osobně jsem
spíše pro většinový systém, který
umožňuje efektivnější řízení. Svět
se vyvíjí velmi rychle a vláda by
měla být schopna rychle reagovat.
Uvidíme…
Každopádně si nemyslím, že
by měl nastat jakýkoli problém
ve vztahu k Evropě. I kdyby významně posílila i ta „nejantievropštější
strana“, ostatní strany se spojí, aby
Itálie zůstala v Evropské unii.

né technologické profese, případně
se jedná o vzdělávání vysokoškolské.
Je to podobné jako u vás.
Absolventi kterých studijních oborů jsou v Itálii nejžádanější?
Zejména matematiky, fyziky,
strojírenství a medicíny. Například
matematiku si však bohužel volí velmi málo studentů. Nicméně šance
na to, najít si dobré uplatnění hned
po absolvování univerzity, je nejvyšší právě u těchto oborů.
UJAK má partnerské univerzity
po celém světě, Itálii nevyjímaje.
Jak atraktivní je pro italské studenty možnost studovat v zahraničí?
Velice. Pokud si vezmete například program Erasmus, Itálie je co
do počtu studentů využívajících
mobility na druhém místě. Máme
nějakých 34 tisíc studentů, kteří
podobné programy využívají – nejatraktivnější destinace jsou Francie,
Německo, Portugalsko a Španělsko.
A naopak nejžádanější ze strany
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zahraničních studentů jsou univerzity
v Boloni, Florencii, Miláně a Padově.
Naše univerzita spolu s městskou
částí Praha 3 spolupracuje s italským regionem Cilento, díky této
spolupráci bylo například podepsáno memorandum mezi UJAK a univerzitou v Neapoli. V jakých oblastech vidíte největší prostor pro
spolupráci na regionální úrovni?
To je jedna z oblastí, které se velice intenzivně věnuji. Jednám s Jiřím
Šimkem, hejtmanem Jihomoravského
kraje, o uspořádání několika akcí
v Brně, které budou mít toto zaměření, chci se scházet i s dalšími hejtmany. Právě spolupráce na regionální
úrovní se ukazuje jako nejstabilnější –
vlády se mění, avšak tyto vztahy přetrvávají. Chtěl bych se například zasadit
o to, aby bylo obnoveno letecké spojení mezi Brnem a Itálií. Dříve zde toto
spojení bylo, mnoho lidí je využívalo
nejen pro spojení s Českem, ale také
pro cesty do Vídně nebo Bratislavy.
Rád bych také do Čech přivedl nejdůležitější technologické firmy, které v Itálii máme. Když se podíváte
na obchod mezi Itálií a Českou republikou, je výrazně orientovaný na technologie, IT a strojírenství. Spolupráci
v tomto ohledu bych chtěl právě rozvíjet na lokální a regionální úrovni.
Spolupráce
funguje
i
mimo
obchodní sféru. UJAK byla například partnerem výstavy Italské
ozvěny, jejíž výtěžek byl použit
na pomoc obětem ničivých zemětřesení, jež některé oblasti Itálie
postihlo. Jaká je situace nyní?
Jak si asi dovedete představit,
odstranění následků je dlouhodobý proces. Samozřejmě že jsme zorganizovali co nejefektivnější první
pomoc pro postižené oblasti. Více
než 5 000 lidí se zapojilo do likvidace následků zemětřesení. Velkou
výzvou je obnova původních lokalit, které byly zasaženy. Zřejmě se
nepodaří obnovit úplně všechny –
některé sloužily pouze jako prázdninová letoviska a stálých obyvatel
zde bylo velmi málo. Každopádně
vláda je odhodlána udělat maximum – věříme totiž, že i malé vesnice jsou součástí naší kultury a přesun lidí z těchto oblastí do měst

zkrátka není správný. Ztratili bychom kontakt s realitou menších
měst – ostatně trendem bylo právě stěhování zejména mladých lidí
do měst a já myslím, že bychom
měli dělat opak. Bylo zbudováno
velké množství dočasných přístřeší, Evropská komise nám přispěla
30 miliony eur a také v České republice proběhlo několik akcí na podporu zničených lokalit. Chci si být jist,
že pomoc doputuje k těm správným lidem, k těm, kteří ji opravdu potřebují. Byl jsem čtyři roky
v Japonsku, vím, co to je zemětřesení – člověk se cítí naprosto bezmocný. Ale v Japonsku jsou na zemětřesení připraveni, nepřináší ztráty
na životech. Jde o to, přizpůsobit
se a postavit domy, které podobné
živelní pohromy vydrží.
Takže předpokládáte, že se v dalších letech budou otřesy opakovat?
Ano. Bude nutné se přizpůsobit.
Ale podívejte – když máte víkendovou chatu v horách, kterou vám zničí zemětřesení, nejspíš se tam poté
nevypravíte a nepostavíte ji znovu tak, aby zemětřesení odolala,
zkrátka proto, že je to velice nákladné a nevyplatí se to na těch pár dní
v roce, kdy chatu využíváte. Ale nyní
víme, že se zemětřesení budou opakovat přibližně v intervalu dvou tří
let. Takže je důležité vše dobře zvážit
a na tyto události se připravit. Není
to nic nového, podobná série zemětřesení byla například v osmnáctém
století. Je proto nezbytné mít evakuační plány…
Problémem je, že věcí, které je třeba řešit, je opravdu hodně – vysoká
nezaměstnanost mladých lidí, zemětřesení, uprchlická krize, to vše formuje náš poměrně asertivní postoj
vůči zbytku Evropy. Mezinárodní systém zachraňuje uprchlíky, kteří se
přes moře snaží dostat do Evropy,
a tito lidé jsou přiváženi do Itálie –
a tento systém zkrátka není nastaven spravedlivě. Nevím, jak se situace
bude vyvíjet, ale jakákoli vláda v Itálii
bude ve světle těchto skutečností
vůči EU víc a víc asertivní, nemáme
jinou možnost.
EU slibuje lepší ochranu hranic.
Myslíte, že se situace zlepší?

Jeho Excelence Aldo AMATI
Narodil se v Bergamu roku 1958.
Vystudoval v oboru cizích jazyků
a literatury, navázal studiem politologie. Působil coby tajemník velvyslanectví v Moskvě, první obchodní
tajemník v Londýně, velvyslanecký rada ve Washingtonu nebo první rada v Tokiu. Od roku 2014 působí
jako velvyslanec Itálie v ČR.

Je potřeba změnit pravidla.
Problémem je, že nemůžeme tyto
lidi vracet na místo, odkud přicházejí, protože tyto oblasti jsou velice nestabilní. Myslím, že bychom
měli být hodně důslední v boji proti převaděčům – a v tomto selháváme. Nemůžeme nechávat lidi zemřít
na moři. V Libyi žijí tisíce lidí v hrozných podmínkách. Problém v Sýrii
a Iráku však nestabilizuje Rusko
a USA. Situaci by mohla pomoci jedině dohoda mezi Íránem
a Saúdskou Arábií. A nemyslím si,
že by prezident Asad dokázal obnovit Sýrii v původní podobě. Ve hře
je celá řada proměnných, navíc je
třeba vojensky porazit ISIS a pak
hledat další řešení. Vzpomínáte si
na válku v Libanonu? Trvala deset
let. Podívejte se na Aleppo – nezbylo nic než ruiny. Coby lidské bytosti
jsme se tady vrátili do doby temna –
a nejde rozhodně o náboženství,
ale o moc. Kde získává tzv. Islámský
stát prostředky? Tohle a podobná
témata by nás měla zajímat.
redakce
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speciální pedagogika

Úsměv na
tváři seniorů
pro mě znamená, že má
práce není zbytečná,
líčí studentka na praxi

Katedra speciální pedagogiky zajišťuje svým studentům
v oboru Speciální pedagogika – vychovatelství možnost
praxí v oblasti psychopedie,
etopedie, somatopedie, surdopedie, logopedie a tyflopedie. Mezi zařízení, která
v rámci praxe mohou navštívit, patří například speciální
školy určené pro děti, žáky
a studenty se zrakovým,
tělesným, sluchovým a mentálním postižením, zařízení
pro děti, žáky a osoby s kombinovaným postižením, diagnostické ústavy, výchovné
ústavy, střediska výchovné
péče, instituce v oblasti postpenitenciární péče a také
domovy pro seniory. Praxe
je přitom zpravidla přínosná
nejen pro studenty, ale také
pro klienty daných zařízení.

klienty na hipoterapii, kde si vyzkoušeli polohování klienta na koně, kontrolu správnosti prováděných pohybů a spoustu dalšího,“ popisuje
vedoucí Katedry speciální pedagogiky PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.

TRÉNINKY PAMĚTI
I KULTURNÍ PROGRAM

Mezi instituce, s nimiž Katedra speciální pedagogiky dlouhodobě spolupracuje, patří Integrační centrum Zahrada a Pečovatelská služba
Praha 3. Studenti bakalářského
studijního programu se tak zapojili do projektu, který byl finančně
podpořen z D otačního fondu městské části Praha 3 – Dotační program
pro sociální oblast a zdravotnictví. Název projektu: Dobrovolnická
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činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením. IC Zahrada
se věnuje práci s dětmi a mladými lidmi s kombinovanými vadami. „Studenti UJAK se zde zapojili
do klubové činnosti a dalších podpůrných aktivit. Naučili se komunikovat s klienty, u kterých je potřeba
využívat alternativní formy komunikace, osvojili si prvky bazální stimulace a měli také možnost provázet

Dalším zařízením, kde v roce
2016 probíhaly praxe, je pečovatelská služba sídlící v Roháčově
a Krásově ulici v Praze 3. Zde studenti docházeli do klubu pro seniory
a pomáhali s realizací volnočasových
aktivit: zaměřovali se na tréninky
paměti, rozvoj jemné motoriky, reminiscenční terapii, historické události, podněcovali seniory k vyprávění o minulosti a společně vytvářeli
výtvarné počiny.
„Senioři jsou dost často opomíjení lidé, kteří si přitom zasluhují
naši pozornost. A mě osobně jejich
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speciální pedagogika

radost a úsměv potěší a nabijí energií. Pokud se naskytne možnost
pracovat s nimi, velmi ráda využiji
šance,“ vysvětluje studentka Jana
Havlínová důvody, proč si pro vykonání praxe vybrala právě práci se
seniory. Speciální pedagogiku přitom řada lidí vnímá spíše v souvislosti se vzděláváním dětí a mladistvých. „Za výběrem a rozhodnutím
pracovat se seniory stály moje zkušenosti s pracovníky v domovech pro
seniory, kteří ještě nemají zkušenosti se speciálními pedagogy na svých
pracovištích. Jsou často přesvědčeni,
že tito patří převážně do škol k dětským klientům,“ přibližuje další studentka, Pavlína Holešovská.
Zapojení speciálních pedagogů
je přitom velmi obohacující pro obě
strany: „Velkým přínosem pro mě
bylo vůbec pochopení, jak rozdílné
jsou naše životy, když nás od sebe
dělí desítky let. Zaujalo mě například,
že oni si ve svém dětství hráli s podomácku vyrobenými hračkami a to
pro ně bylo něco úžasného, zatímco
my jsme už měli tisíce druhů hraček
i s různými funkcemi. Musím říci, že
na základě těchto rozdílů jsou určitě
těmi nejvděčnějšími klienty,“ dokládá
studentka Monika Mikšovská, která zároveň vysoce oceňuje zpětnou
vazbu ze strany seniorů i personálu
domova s pečovatelskou službou.

NĚKOLIK
PEDAGOGICKÝCH
DISCIPLÍN

Jak poznamenal jeden ze studentů, Ondřej Syrový, který již před praxí v domově s pečovatelskou službou

v Praze 3 vedl klub pro
seniory, v práci se seniory se přitom mísí hned
několik
pedagogických
disciplín. Kromě speciální
pedagogiky jsou zde stopy sociální a volnočasové
pedagogiky. „Já jsem svůj program
založil na ‚kulturním cyklu‘, který seniory velmi oslovil. Připomínali jsme
si legendy české hudební a herecké scény, což doprovázelo i poznávání interpretů formou audionahrávek. Senioři měli možnost si opět
poslechnout Milana Chladila, Hanu
Hegerovou, Pepíčka Zímu, Josefa
Laufera, Marcelu Holanovou a další.

seniorů, a proto jsem pobývala s individuálním klientem, i v klubu pro seniory,“ upozorňuje Pavlína
Holešovská.
Počátkem prosince studenti pořádali pro seniory
Mikulášské odpoledne. Studenti si
sami aktivně vytvořili program, kterým chtěli přítomné seniory překvapit, zkoordinovali strukturu programu, vyzdobili klub a připravili drobné
dárky. Cílem odpoledne bylo navodit
příjemnou atmosféru blížících se svátků, udělat radost a přiblížit jednotlivé
vánoční tradice v některých zemích.
V závěru pak podarovali seniory

Senioři jsou dost často opomíjení
lidé, kteří si přitom zasluhují naši
pozornost. A mě osobně jejich radost
a úsměv potěší a nabijí energií.
Moc mne těšilo, že tato aktivita seniory zaujala. Velmi ocenili, že jsme si
touto formou připomínali jejich mládí,“ vysvětluje Ondřej Syrový.
Samozřejmě platí, že je vždy
na místě respektovat přání klientů –
každému zkrátka vyhovuje něco jiného, každý má jiné návyky a svůj volný čas rád vyplní něčím jiným. „Jsou
senioři, kteří raději pobývají v klubu,
a ti upřednostňují kolektivní zábavu,
třeba kvíz, ruční práce… A pak jsou
ti, kteří jsou raději sami, ale rádi si
povídají, svěřují se nebo vzpomínají
a mají někoho na chvíli jen pro sebe.
Mně osobně jsou blízké obě skupiny

nejen osobně vyrobenými dárky, ale
také hudebním vystoupením.
„Pro rok 2016 to byla první spolupráce s pečovatelskou službou – klubem pro seniory a velmi rádi budeme
v této spolupráci pokračovat i letos,“
popisuje vedoucí Katedry speciální pedagogiky Jarmila Klugerová.
A pokračovat chtějí i studenti. „Mám
určitě v plánu se v klubu seniorů
zastavit na návštěvu a znovu je vidět.
Jejich úsměv na tváři a radost pro mě
znamenají, že má práce nebyla zbytečná a splnila svůj účel,“ uzavírá studentka Zuzana Strnadová.
redakce

21

nové technologie

MBA program Řízení lidských
zdrojů a EU, pro nějž UJAK
získala prestižní zahraniční
akreditaci, slaví v letošním roce
úspěšnou dekádu své existence. Program, určený nikoli jen
vysokým manažerům a odborníkům v oblasti HR, je atraktivní
nejen pro české zájemce, ale
také čím dál více i pro studenty
ze zahraničí. To ještě více násobí
přínos pro studenty, kteří kromě
klasických přednášek získávají
zkušenosti zejména prostřednictvím aktivní spolupráce
na řešení zadané problematiky.
Jak se prestižní program na UJAK
během své existence vyvíjel?
A jak náročné je plnění přísných
kritérií pro získání zahraniční
akreditace? Nejen o tom jsme
hovořili s doc. PhDr. JUDr. Jakubem Rákosníkem, Ph.D., ředitelem MBA programu na UJAK.

Jakub Rákosník, ředitel MBA na UJAK:

Učit studenty
z různých
koutů světa
dnes není žádný problém
V letošním roce oslavujeme desáté výročí otevření programu MBA
na UJAK. Jak byste shrnul dosavadní
zkušenosti?
Je to vícero zkušeností a pro
mě jako manažera zdárného průběhu jednotlivých ročníků ještě
více než v případě ostatních vyučujících. Pro mě osobně bylo nejsilnějším zážitkem absolvování
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akreditačního a následně reakreditačního procesu našeho programu
u německé agentury FIBAA, který
mi otevřel dveře poznání akreditační praxe v cizině.
Je akreditace natolik odlišnou
od toho, co známe z ČR v případě
běžných bakalářských a magisterských programů?

Dokumentace předkládaná školou je obsahově podobná, snad jen
ne tak zbytečně objemná. Před udělením akreditace však přijede hodnoticí
komise k uchazeči a poměrně přísně
dva dny zkoumá způsobilost školy
k realizaci programu. Akreditační proces byl vysoce transparentní a navíc
i opřený o jednoznačně formulovanou regulaci, a tedy byl i vypočitatelný. Dostali jsme seznam doporučení a věděli jsme, že když je splníme,
nepřijdou doporučení nová, založená
zase na odlišném posouzení.
Došlo během oněch deseti let k nějaké
podstatné změně v programu?
Skladbu předmětů jsme nemuseli měnit. Soustředili jsme se spíše
na posílení podílu praktiků z velkých
korporací na výuce MBA, v čemž máme
na rozdíl od bakalářských a magisterských programů velkou volnost. FIBAA
nám také doporučila posílit kontrolní
mechanismy, a proto jsme například
v roce 2015 jmenovali dozorčí radu
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Doc. PhDr. JUDr. Jakub
Rákosník, Ph.D.,

způsoby, jimiž by mohli nasměrovat
své podnikání dál.

jakou je i německá FIBAA, kde jsme
akreditovali svůj program my.

ředitel programu MBA na UJAK, je
docentem hospodářských a sociálních dějin. Je autorem či spoluautorem
pěti monografií o moderních dějinách
a více než pěti desítek studií, publikovaných doma i v zahraničí. Specializuje se
na výzkumy ekonomických krizí, dějiny
sociálních států a teorii historické vědy.

Ale MBA není nutně jen pro vysoké
manažery, nemám pravdu?
Není. Mezi uchazeči nechybějí
ani relativně mladí lidé, mnohdy jen
pár let po absolvování bakalářského
nebo magisterského studia, kteří se
chtějí nějak dále rozvíjet a doktorské
studium se jim nehodí z důvodu jeho
přílišného akademického zaměření.
Jsou to obvykle mladí lidé, kteří svou
budoucnost spojují s korporátní sférou a MBA jim otvírá cestu k dovednostem, jež budou moci uplatnit pro
svůj další profesní růst. Měli jsme tu
ale i případ výkonného personalisty, jehož firma chystala hlubokou
restrukturalizaci a zaplatila mu studium našeho MBA soustřeďujícího
se na management lidských zdrojů.
On pak v rámci svého studia připravil
projekt, který obhájil jako závěrečnou
práci, v němž byly do všech podrobností rozpracovány zisky a rizika týkající se této konkrétní restrukturalizace.

A za druhé?
Za druhé je tato nasycenost trhu
i výzvou pro nás, abychom vystoupili
z domácích vod na zahraniční scénu.

MBA, v níž zasedají i bývalí studenti a odborníci z praxe, aby se podíleli
na dalším rozvoji programu.
A co studenti? Ti jsou u každého studijního programu nejdůležitější.
Skladba studentů, zdá se mi, se
v průběhu onoho desetiletí proměnila. Když jsme začínali, titul MBA byl
na trhu stále ještě nedostatkovým
zbožím a pojila se s ním zvláště v podnikatelské sféře nemalá prestiž. Dnes
se mi zdá, že současní noví uchazeči
upřednostňují více svůj osobní rozvoj,
aniž by si s titulem MBA spojovali okamžité kariérní perspektivy.
Mám tomu rozumět tak, že místo praktiků nyní přicházejí spíše
intelektuálové?
(Smích.) To určitě ne. MBA je studijní program zaměřený – jak už samo
jeho označení napovídá – na získání
dovedností uplatnitelných v komerční sféře. A tomu odpovídá také spektrum zájemců.
Odkud přichází nejvíce zájemců?
V jednotlivých letech se jejich
skladba proměňuje. Když jsme začínali, tak byly privátní a veřejná sféra
zhruba v rovnováze. Postupem času
začali uchazeči z podnikatelské sféry
jednoznačně převažovat.
A jedná se spíše o pracovníky domácích, nebo zahraničních firem?
Neumím to přesně kvantifikovat,
ale uchazeči přicházejí z obou typů
korporací. U domácích firem jsem získal dojem, že často přicházejí majitelé
či vyšší manažeři na prahu středního
věku, kteří již mají za sebou dlouhou
praxi a od MBA očekávají určitý stimul pro svůj další růst, hledají nové

Tedy MBA může mít i takový, řekněme adresný přínos pro zaměstnavatele. Jsou si toho zaměstnavatelé
vědomi?
Zdá se mi, že ano. V prvních letech
se nám dokonce podařilo spolupracovat přímo s některými nadnárodními
zaměstnavateli, kteří k nám posílali studovat své zaměstnance v celých
skupinách. Pak přišla ekonomická krize a po několik let byli, zdá se mi, velcí zaměstnavatelé ohledně financování studijních programů zdrženlivější.
Právě tehdy převažovali spíše oni již
zmínění majitelé a řídící pracovníci
menších a středních domácích firem.
Máme však z onoho období mezi svými absolventy třeba i vysoké představitele místní (městské) samosprávy.
A jaká je situace nyní?
Nyní je to nejednoznačné. Za prvé
se projevuje relativní nasycenost
trhu. Poskytovatelů MBA je na domácí scéně relativně dost, i když řada
z nich nedisponuje vlastní akreditací
a poskytuje jen program nějaké jiné,
zpravidla zahraniční školy na základě franšízy. Je to snazší než dosáhnout své vlastní akreditace u některé zahraniční renomované agentury,

A daří se?
Vždy jsme měli zahraniční studenty. Správné MBA by mělo být
nejen o interakci mezi pracovníky
z různých výrobních a nevýrobních
sfér, nýbrž i mezi různými národy.
Snad v každém ročníku byli nějací cizinci, a nebyli to jen Slováci.
Vesměs šlo o zahraniční pracovníky působící na dlouhodobé úvazky
u našich domácích zaměstnavatelů.
Nyní se snažíme oslovovat také přímo lidi ze zahraničí.
Není to problém, aby v Praze byl
poskytován MBA program pro lidi
z různých koutů světa?
S dnešními technologickými možnostmi to žádný problém není. Škola
díky svému špičkovému audiovizuálnímu studiu i dalšímu technologickému
vybavení dokáže poskytovat kvalitní
výuku MBA také online formou, kdy
by zahraniční studenti přijeli během
tří semestrů studia jen na jedno dvoutýdenní soustředění v Praze a na závěrečnou obhajobu práce, což je pro
obvyklou klientelu MBA pro uchazeče obvykle akceptovatelné s ohledem
na fakt, že studující v manažerských
pozicích nemívají času nazbyt.
Neobjevují se jazykové problémy?
Řádně akreditované MBA by mělo
mít alespoň část výuky v angličtině.
V okamžiku, kdy jsme se začali více
orientovat na zahraniční uchazeče,
začala UJAK poskytovat výuku MBA
také kompletně v anglickém jazyce.
V podstatě jde o to, jaká skladba studentů se v době zápisu objeví a co
je jejich preferovaný způsob studia.
Podle toho otevíráme česko-anglickou
či čistě anglickou výuku, přičemž nám
nic nebrání v tom, aby fungovaly i dvě
skupiny paralelně v jednom ročníku. V tomto se snažíme být maximálně připraveni na jakoukoli strukturu
poptávky z hlediska skladby uchazečů
o studium v našem programu.
redakce
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Kurzy
celoživotního
vzdělávání
od rozšíření kvalifikace přes prestižní
jazykovou zkoušku až po MBA
s mezinárodní akreditací
Programy celoživotního vzdělávání na vysoké škole nejčastěji vyhledávají lidé, kteří k výkonu svého povolání potřebují
splnit požadované předpoklady pro splnění či doplnění
kvalifikace. Časté jsou také případy, kdy se lidé rozhodnou
v průběhu života věnovat jinému povolání a volí rekvalifikační kurz. Univerzita Jana Amose Komenského Praha se
specializuje na obory zaměřené na vzdělávání, není tedy
divu, že má s pořádáním kurzů CŽV bohaté zkušenosti.
PROHLOUBENÍ
KVALIFIKACE

„Celoživotní vzdělávání nebo také
celoživotní učení je poměrně široký
pojem. Jedná se v podstatě o nepřetržitý proces učení v průběhu celého života. Celoživotní vzdělávání má
však i právní zakotvení, je zabudováno do zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách,“ popisuje
Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., prorektorka UJAK pro CŽV a zajišťování
kvality. Odlišnost od vysokoškolského studia spočívá v tom, že účastník
programu není studentem, ale účastníkem CŽV a nezískává vysokoškolský
diplom, ale osvědčení o absolvování kurzu. Programy CŽV na vysokých
školách jsou většinou orientované
na prohloubení, rozšíření kvalifikace či rekvalifikace, mají umožnit flexibilní reagování na změny v prostředí, tedy zejména na inovace, znalosti,
nové poznatky a rozvoj informačních
a komunikačních technologií.
Programy CŽV však určitou provázanost s vysokoškolským studiem přece jen mají. „Úspěšným
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absolventům programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných
v rámci akreditovaných studijních
programů, pokud se stanou studenty, může vysoká škola část studia z programu/kurzu celoživotního
vzdělávání uznat například v průběhu bakalářského studia,“ vysvětluje prorektorka Paulovčáková. UJAK
dlouhodobě uskutečňuje programy
celoživotního vzdělávání akreditované MŠMT v souladu s vyhláškou
č. 317/2005 Sb., které jsou určeny
jako studium pro splnění kvalifikačních předpokladů, a to v souladu se
zákonem č. 563/2004 Sb. Vyučujícím
základních a středních škol jsou tímto vytvořeny předpoklady pro výkon
činnosti pedagogických pracovníků
na základě dalšího vzdělávání.
UJAK se zaměřuje na programy celoživotního vzdělávání v rámci
oblastí, ve kterých uskutečňuje akreditované studijní programy podle
zákona o vysokých školách. „V těchto oblastech se univerzita profiluje,
zabývá se vědecko-výzkumnou činností v podobě výzkumných projektů

a grantů, publikačními aktivitami
v podobě odborných publikací, často vydávaných vlastním vydavatelstvím UJAK, mezinárodní spoluprací
s jinými obdobně profilově zaměřenými univerzitami v rámci programu Erasmus+, kde dochází k výměně zkušeností v oblastech vzdělávání
apod. Tímto se tedy vytváří velmi kvalitní odborné zázemí, které je zárukou kvality programů CŽV předkládaných k akreditaci MŠMT. Jedná
se zejména o oblast pedagogickou,
řízení lidských zdrojů a cizí jazyky,“
vysvětluje prorektorka Paulovčáková.

TRADICE I NOVÁ
AKREDITACE

Svou několikaletou tradici mají
na UJAK vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy v systému
dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, kterými jsou Studium
v oblasti pedagogických věd pro
učitele
odborných
předmětů,
praktického vyučování a odborného výcviku a Studium v oblasti
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pedagogických věd – speciální
pedagogika. V prosinci 2016 UJAK
doplnila portfolio programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dalším akreditovaným programem MŠMT s názvem
Doplňující didaktické studium anglického jazyka, který je kvalifikačním předpokladem k výuce cizího jazyka na základních a středních
školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků má UJAK
akreditovány ještě dva programy,
a to Arteterapie – umělecké kreativní terapie a Koordinátor mediální výchovy. Arteterapie je reflektivní,
tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání
a výchovy, které vychází z vizuální,
hudební, taneční a dramatické kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů. Vzdělávací program Koordinátor mediální výchovy
byl zpracován v souladu se zařazením tzv. průřezových témat v rámcových a školních vzdělávacích programech a v souvislosti s platným
zněním školského zákona a norem
upravujících předpoklady pro výkon
činnosti pedagogických pracovníků
a jejich další vzdělávání. Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a učitelé gymnázií vzdělávacích oborů český jazyk a literatura,
občanský a společenskovědní základ
a dějepis. UJAK do nabízených programů CŽV zařadila také akreditovaný rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání s možností vykonání
samostatné zkoušky.

PRESTIŽNÍ JAZYKOVÝ
CERTIFIKÁT I MBA

To však není všechno. UJAK má
dlouholeté zkušenosti také ve výuce cizích jazyků, proto je coby
licenční partner společnosti telc
GmbH oprávněna nabízet a organizovat jazykové zkoušky telc (The
European Language Certificate),
a to v anglickém, německém a francouzském jazyce v příslušných úrovních. Zkoušky telc jsou zahrnuty
v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro
účely systému jazykové kvalifikace
zaměstnanců ve správních úřadech.
UJAK organizuje i přípravné jazykové

kurzy k vykonání těchto jazykových
zkoušek. Jazykové zkoušky jsou
nově též zahrnuty v seznamu zkoušek určených k nahrazování zkoušek
z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky.
Do celoživotního vzdělávání je
zařazen i prestižní program MBA –
Řízení lidských zdrojů a Evropská
unie. Tento program je mezinárodně
akreditován organizací Foundation
for International Business Administration Accreditation (FIBAA).
„Program je určen pro vedoucí pracovníky a manažery s odbornou praxí, kteří chtějí dále budovat svou
vrcholovou kariéru v řídicích strukturách firem, především v zemích EU.
Absolventi studia se stávají špičkovými experty v řízení lidských zdrojů v evropském institucionálním,
ekonomickém a právním prostředí,“
popisuje prorektorka Paulovčáková.

PŘEVLÁDÁ ZÁJEM
O PROGRAMY PRO
UČITELE

Největší zájem je zejména o programy v systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Jedná se
především o Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku a Studium
v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika. Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele
odborných předmětů, praktického
vyučování a odborného výcviku má
rozsah 250 hodin a je určeno pro
absolventy akreditovaných magisterských programů neučitelského
zaměření, kteří působí nebo budou
působit jako učitelé na středních
školách. Je to program určený lidem,
kteří například vystudovali vysokou
školu s ekonomickým nebo technickým zaměřením a po letech praxe
se rozhodli, že své zkušenosti budou
předávat studentům na středních
školách jako pedagogové. Studium
je rovněž určeno pro absolventy s úplným středním vzděláním
s maturitou v oboru, jenž odpovídá charakteru vyučovacího předmětu, kteří působí nebo budou působit
jako učitelé praktického vyučování.
Dalším velmi žádaným vzdělávacím programem v systému dalšího
vzdělávání
pedagogických

pracovníků je Studium v oblasti pedagogických věd – speciální
pedagogika.
„Studium je rozčleněno do čtyř
modulů v rozsahu 250 vyučovacích hodin a 48 hodin řízené praxe.
Kromě stěžejních speciálněpedagogických vědních disciplín vzdělávací program zahrnuje širší vědní
základ speciální pedagogiky a základy speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství. Absolventi získají
také orientaci v problematice vzdělávání minorit a uplatňování vybraných terapeutických technik. Výuka
probíhající
formou
přednášek
a seminářů je doplněna třemi bloky
řízené praxe.
UJAK se přitom snaží účastníkům programů CŽV zajistit co nejlepší zázemí a optimální podmínky,
aby bylo možné kvalifikaci zvyšovat
například souběžně s prací. „Výuka
ve vzdělávacích programech je uskutečňována v blocích o víkendech,
takže nezasahuje do běžné práce učitelů na školách nebo zaměstnaných
jedinců v průběhu pracovního týdne,
což je významný faktor při organizování studia umožňující účastníkům
jeho dostupnost. Součástí studia
je individuální studijní poradenství,
osobní konzultace s lektory a konzultace prostřednictvím e-mailové korespondence. Účastníkům programů
celoživotního vzdělávání je k dispozici
knihovna a je jim vyčleněn samostatný studijní referent,“ vysvětluje prorektorka Paulovčáková.
Po ukončení každého vzdělávacího programu účastníci hodnotí naplnění očekávání vzdělávací
akce, osobní přínos pro jejich praxi, spokojenost s organizační stránkou, s obsahem, s lektory apod. To
pro univerzitu představuje cennou
zpětnou vazbu. „Ve vzdělávacích
programech převažují hodnocení
známkami 1–2, přičemž stupnice je
stejná jako ‚ve škole‘. To je hodnocení velice pěkné a my jsme rádi,
že účastníci programů jsou s výukou i organizací spokojeni,“ uzavírá Lucie Paulovčáková. Osvědčení
o úspěšném absolvování kurzu
zajišťuje účastníkům kromě splnění kvalifikačních předpokladů
také perspektivu lepšího platového
ohodnocení.
redakce
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Půjčka,
výpůjčka,
zápůjčka…
Je v tom nějaký rozdíl?
Třebaže nám to v běžné mluvě ani
nepřijde a slova „půjčka“, „zápůjčka“
a „výpůjčka“ užíváme v témže významu (právníci by řekli promiscue),
právo, a konkrétně nový základní
soukromoprávní kodex, tj. zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto
pojmy buď neužívá, nebo jim nepřikládá zcela totožný význam.
Tak tedy popořádku. V novém
občanském zákoníku, v jeho čtvrté části, hlavě druhé, díle druhém,
je obsažen oddíl rubrikovaný jako
„Přenechání věci k užití jinému“.
Odlišujme však „přenechání“ a „převedení“. V druhém případě – převedení věci do vlastnictví jiného – se
jedná například o koupi či darování.
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Pod slovním spojením „přenechání
věci k užití jinému“ si pak představme instituty zvané výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, licence, zápůjčka
a úvěr. Zatímco v případě „převedení věci do vlastnictví jiného“ dochází k převodu vlastnického práva,
tedy jedna osoba vlastnické právo
ztrácí a jiná je nabývá (prodávající například převádí vlastnické právo k domu na kupujícího, který mu
za tento převod platí kupní cenu),
v druhém případě, tedy „přenechání
věci k užití jinému“, ke změně vlastníka zásadně (srov. zápůjčku) nedochází, toliko neměnný vlastník výkon
svého vlastnického práva svým jednáním omezuje. Z uvedeného výčtu

je pak zřejmé, že nový občanský
zákoník, až na drobnou výjimku,
s pojmem půjčka nepracuje.
Položme si základní otázku,
tedy jaký je rozdíl mezi výpůjčkou
a zápůjčkou. Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se
mu umožnit její bezplatné dočasné
užívání. Naopak smlouva o zápůjčce
vznikne tehdy, přenechá-li zapůjčitel
vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby
ji užil podle libosti a po čase vrátil
věc stejného druhu. Již ze samotného textu vyplývají některé odlišnosti.
Tak
například
předmětem
smlouvy o výpůjčce je nezuživatelná věc a jejím pojmovým znakem je,
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na rozdíl od zápůjčky, bezplatnost
(to ovšem neznamená, že vypůjčitel
nenese běžné náklady). Vypůjčíte-li
si od kamaráda auto na dovolenou,
předpokládá se, že si benzín natankujete „za své“, naopak nepředpokládá se, že v případě poruchy převodovky kamarádovi tuto necháte
„za své“ vyměnit. Půjčitel by vám
auto měl dát provozuschopné a měl
by vás poučit o jeho užívání (pokud
způsob užití není všeobecně znám).
Bylo-li auto vypůjčeno na dovolenou, měli byste je neprodleně po jejím skončení vrátit. Půjčitel zásadně nemůže chtít auto vrátit dříve,
s výjimkou zákonem stanovených
případů. Takovou situací je mimo
jiné jeho užití k jinému než sjednanému účelu – tedy začnete-li s ním
například jezdit krosové závody.
Upozorněme, že vrátit musíte tutéž
věc (s běžným opotřebením), tedy
nelze si vypůjčit určité auto a vrátit
jiné s tím, že „taky jezdí“. Smlouva
o výpůjčce nemusí být písemná
(i ústně lze totiž uzavírat smlouvy,
problém však nastává za situace,
kdy máte prokazovat, co jste si ujednali), a to dokonce ani v případě, že
byste si vypůjčovali nemovitou věc.
Předmětem smlouvy o zápůjčce je pak zastupitelná věc, přičemž
bezplatnost jako pojmový znak chybí. Zápůjčka tedy může být úplatná i bezúplatná. Ani tato smlouva
nemusí být písemná. Nejčastěji jsou
předmětem zápůjčky peníze jako
typicky zastupitelná věc. Zapůjčí-li vám někdo tisícikorunu, nepředpokládá se, že mu vrátíte tu samou –
můžete vrátit například dvě pětistovky. Jistě lze mít totiž za to, že dvě
„pětistovky“ jsou věcí téhož druhu,
jako je jedna tisícikoruna.
Na rozdíl od výpůjčky přechází
věc do vlastnictví vydlužitele. Tedy
ona tisícikoruna se stane vlastnictvím vydlužitele (tj. toho, komu
peníze zapůjčujete). Bude-li po vás
zapůjčitel požadovat úroky, bude
se jednat o úplatnou smlouvu,
pokud nikoli (a nebude požadovat
nějaké jiné plnění), půjde o bezplatnou zápůjčku. Zdůrazněme ovšem,
že pokud zapůjčitel chce nárokovat úroky ze zápůjčky, musí to být
výslovně mezi stranami ujednáno,
protože není-li tomu tak, jedná se

o zápůjčku bezúročnou, a tedy i bezplatnou. Zápůjčku však nelze spojovat jen s penězi. Sousedka právě vařící maďarský guláš si od vás
může zapůjčit pálivou papriku, která jí schází. Jistě v pozici zapůjčitele nebudete předpokládat, že vám
vrátí tu samou, ale spíše že druhý den koupí balíček a ten vám
z pozice vydlužitele vrátí. Už vůbec
nikdo snad nemůže předpokládat,
že sousedka namísto balíčku pálivé papriky přinese talíř maďarského guláše. Tedy abychom se vyjádřili přesně, není vyloučeno, abyste
si to s ní dohodli, nelze jí však splnění této povinnosti, kterou dobrovolně nepřevezme, vnutit. Pokud by se
náhodou stalo, že cena oné pálivé
papriky prudce vzroste, tedy napří-

pálivou papriku, kterou jste zapůjčili
sousedce, půjdete k ní.
Třebaže se tedy na první pohled
může jevit rozlišování pojmů „výpůjčka“ a „zápůjčka“ jako právnické slovíčkaření, není tomu tak. Oba instituty se od sebe zásadně liší. Zápůjčka
řeší zastupitelné věci (typicky peníze), kterých se vydlužitel stává vlastníkem. Naopak výpůjčka předpokládá nezuživatelnou věc (osobní auto
kamaráda), k níž vypůjčitel vlastnické právo nenabývá. Výpůjčka je,
na rozdíl od zápůjčky, vždy bezúplatná, jinak řečeno, vypůjčitel za vypůjčení nic neplatí, nese pouze běžné
provozní náklady. U výpůjčky vracíte vždy tu konkrétní věc, zatímco
u zápůjčky vracíte jen věc stejného
druhu.

Sousedka právě vařící maďarský
guláš si od vás může zapůjčit
pálivou papriku, která jí
schází. Jistě v pozici zapůjčitele
nebudete předpokládat, že vám
vrátí tu samou.
klad že vy jste ji koupili v balíčku
za 15 Kč a vydlužitel ji musí nyní koupit (aby vám ji mohl vrátit) za 35 Kč,
nehraje to žádnou roli. Zkrátka vrací
se věc téhož druhu. Konečně, ačkoli to tak na první pohled nevypadá,
i uvedenou nepeněžitou zápůjčku
lze sjednat – s jistou mírou zjednodušení – jako úročenou. Jakýsi „úrok“
může spočívat v tom, že sousedka
vám nevrátí patnáctigramový sáček
pálivé papriky, ale dvacetigramový.
Váhový rozdíl pak představuje ony
jakési „úroky“.
Lze tedy uzavřít, že zápůjčku
můžeme dělit na peněžitou a nepeněžitou s tím, že uvedené rozlišení není jen teoretické, ale má
i své praktické dopady. V případě peněžité zápůjčky se totiž jedná
o donosný dluh, tedy jinak řečeno,
pokud někomu dlužíte peníze, nesete je vy jemu (nemusí si pro ně přijít). Naopak v případě nepeněžité
zápůjčky se jedná o odnosný dluh,
což znamená, že si pro zmiňovanou

A jak bylo již řečeno, do skupiny
„přenechání věci k užití jinému“ řadíme řadu dalších institutů, například
výprosu, která představuje bezplatné přenechání věci k užívání jinému
s tím, že doba ani účel užívání nejsou stanoveny a půjčitel může žádat
její vrácení dle své libosti. Ale o dalších institutech nového občanského
zákoníku až někdy jindy.
JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.

JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.,
je vysokoškolský pedagog
specializující se na občanské
a obchodní právo, advokát, absolvent
doktorského studia na PF UK v Praze,
magisterského studia na FPR ZČU
v Plzni a magisterského oboru
Evropská hospodářskosprávní studia
na UJAK Praha.
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A se mnou
přijde zákon
Díl druhý:
Novela novel
V prvním dílu tohoto třídílného článku o dosud poslední a zřejmě nejvýznamnější novele
vysokoškolského zákona jsme se věnovali základním důvodům pro přijetí novely, přiblížili
myšlenkové zdroje a principy novely a sledovali komplikovaný vývoj postupných verzí navrhovaných změn.
Návrh novely jsme opustili ve chvíli, kdy již jasně formuloval žádoucí
úpravy v několika okruzích, z nichž
podstatné byly tyto: nový systém
akreditací včetně ustavení nového správního orgánu zodpovědného za rozhodování o akreditacích,
provázání akreditací se systémem
hodnocení a zajišťování kvality vysokých škol, úprava působení zahraničních vysokých škol na území ČR
a úprava podmínek pro (laicky řečeno) odejmutí neprávem získaných
vysokoškolských diplomů a kvalifikací. Ovšem i v této chvíli, kdy již
hotový návrh celé novely měl být
předložen k projednání vládě, s neomylnou přesností zapůsobilo „prokletí“, s nímž se potýkaly i všechny předchozí návrhy a které jsme glosovali
v prvním dílu tohoto článku. V červnu
2015, těsně před předložením novely vládě, rezignoval ministr školství.
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Vzhledem k osvědčené účinnosti zmíněného „prokletí“ novely vysokoškolského zákona je pouze s podivem, že
tehdy nepadla celá vláda.
Kouzlo, které po několik let
efektivně bránilo v postupu novely legislativním procesem, se zlomilo po nástupu současné ministryně školství do funkce v červnu 2015.
Návrh novely prošel poměrně hladce
jednáním obou komor Parlamentu
ČR a nenarazil ani u prezidenta
republiky. A tak se české vysoké školství mohlo začít adaptovat na inovovaný zákonný rámec, který vstoupil
v účinnost dnem 1. září 2016.
Přijatou změnu nazýváme v nadsázce „novelou novel“, neboť na rozdíl od množství předchozích dílčích
či technických novelizací vysokoškolského zákona pozměňuje některé ze
základních stavebních kamenů našeho vysokoškolského systému, jak

jej známe od roku 1998. To, že tyto
změny byly nakonec přijaty akademickými obcemi, vysokoškolskými
institucemi, politickou reprezentací
i státní správou, svědčí přinejmenším
o tom, že se zaměřily na skutečně
bolavá místa dosavadního systému.
Ponecháváme přitom stranou i částečně oprávněnou kritiku, že přijatá novela mohla být ještě důslednější, hlubší a méně kompromisní.
Podívejme se tedy nyní podrobněji alespoň na ty klíčové změny, které
„novela novel“ přinesla.
Systém akreditací, jenž byl zakotven ve vysokoškolském zákoně
z roku 1998 a s různými peripetiemi
se rozvíjel a praktikoval až do účinnosti popisované novely, postupně narážel na čtyři základní problémy. Prvním problémem byl konflikt
v rozhodování. Zjednodušeně řečeno, o akreditacích rozhodovalo
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ministerstvo školství, které však bylo
vázáno stanoviskem Akreditační
komise. Správní úřad (ministerstvo)
tedy nesl zodpovědnost za rozhodnutí, k nimž ho vázalo grémium bez
správní zodpovědnosti. Druhým problémem byla otázka zodpovědnosti
za kvalitu. Podle ustanovení původního zákona zodpovědnost za kvalitu
vysokého školství nesla Akreditační
komise. To je podobné, jako kdyby za kvalitu automobilek zodpovídal sbor poradců ministra dopravy. Třetím problémem se ukázala
být kvantita akreditací. Každý studijní obor (jichž bylo nakonec asi 8 000)
na každé vysoké škole musel být periodicky akreditován, a to s relativně
krátkou periodou. A čtvrtým problémem byla kvalita akreditačního procesu. Neexistovala všeobecná a jasná pravidla pro udělování akreditací
(akreditační standardy) ani jasná pravidla pro hodnocení kvality vysokých
škol či kontrolu jejich činností.
Nový systém akreditací, jak jej
přináší novela, se ke zmíněným problémům staví takto: Ruší se konflikt
v rozhodování. O akreditacích rozhoduje nově ustavený správní úřad,
Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ), který též všechny
žádosti odborně posuzuje.
Problém zodpovědnosti za kvalitu vysokého školství se řeší jediným
rozumným způsobem, totiž tím, že
za kvalitu vysokých škol zodpovídají vysoké školy samy, přičemž v této
oblasti jsou na ně kladeny nové nároky. Vnější hodnocení kvality provádí
NAÚ a může přitom zohlednit i hodnocení provedené uznávanou (třeba
zahraniční) hodnoticí agenturou.
Problém kvantity akreditací, která byla stěží zvladatelná pro vysoké školy i pro státního „regulátora“, je
řešen v několika rovinách. Především
se zavádí zcela nová konstrukce tzv.
institucionální akreditace. Vysoká škola, která za poměrně striktních podmínek získá institucionální akreditaci,
bude moci tvořit a uskutečňovat studijní programy bez nutnosti další akreditace. Dále se pro zjednodušení celého akreditačního procesu ruší studijní
obory, nejmenší „jednotkou“ studia je
studijní program, který musí být přiřazen k jedné (ve speciálních případech i k více) tzv. oblasti vzdělávání.
Školy, které institucionální akreditaci

nezískají, mají povinnost nechat si
akreditovat jednotlivé studijní programy v příslušných oblastech vzdělávání. Seznam oblastí vzdělávání, jichž je
celkem pouze 37, je přitom dán přímo
zákonem a jejich podrobné vymezení
je obsaženo v nařízení vlády. A konečně se obecně prodlužuje doba, na niž
jsou akreditace udělovány.
Problém kvality akreditačního
procesu řeší novela především tím,
že nově zavádí všeobecné standardy pro akreditace, a to se značnou
právní silou, totiž jako nařízení vlády. Obdobně se zavádějí standardy pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
K tomu přistupuje již zmíněné nařízení vlády o oblastech vzdělávání a další nástroje uvedené přímo v zákoně,
které posilují odbornost, nezávislost
a transparentnost rozhodování NAÚ.

povolovací, tedy stanoveny podmínky
a kritéria povolení k vykonávání činnosti, jež uděluje ministerstvo.
Poslední z oněch klíčových oblastí nové úpravy je společensky důležitá i citlivá otázka odejmutí neprávem
získaného vysokoškolského diplomu nebo kvalifikace (jako je docent).
Dosavadní vysokoškolský zákon tuto
oblast neupravoval a praxe prokázala, že zbavit někoho diplomu či kvalifikace, byť se jich domohl prokazatelně nečestným způsobem, vlastně
nebylo možné.
Novela proto zakotvuje zvláštní právní úpravu tzv. přezkumného řízení, které provádí sama vysoká
škola, respektive její rektor. K odnětí
akademického titulu a zrušení vysokoškolského diplomu může dojít jen
z důvodu úmyslného protiprávního jednání nebo úmyslného jednání

Kouzlo, které několik let bránilo
v postupu novely legislativním procesem, se zlomilo po nástupu současné ministryně školství.
Další oblastí, jejíž úpravě se novela
podrobně věnuje, je působení zahraničních vysokých škol či jejich poboček
na našem území. Motivací pro zavedení této speciální úpravy byly především mnohaleté zkušenosti s působením zahraničních vysokých škol u nás.
České vysoké školy totiž podléhaly
(a podléhají) státnímu dozoru a regulaci v mnoha oblastech – zakládáním,
akreditacemi a hodnocením kvality či
kontrolou diplomů počínaje a povinným výkaznictvím a zveřejňováním
informací konče. Naproti tomu zahraniční vysoké školy, respektive jejich
pobočky byly tohoto dohledu naprosto „ušetřeny“, což v některých případech vedlo k zásadním pochybnostem o kvalitě, transparentnosti, či
dokonce legalitě jejich činnosti u nás.
Novela proto stanoví nové povinnosti zahraničních vysokých škol působících u nás. Přitom činí rozdíl v nárocích na tzv. „evropské“ vysoké školy (tj.
ty, které mají sídlo v některé členské
zemi EU), jež mají nově stanovenu jistou informační povinnost vůči ministerstvu školství, a na tzv. „mimoevropské“ vysoké školy, kde je zvolen princip

proti dobrým mravům dotyčné osoby.
Novela též upravuje přezkumné řízení
v případě vyslovení neplatnosti státní
zkoušky nebo její části nebo obhajoby
disertační práce a v případě vyslovení
neplatnosti habilitačního řízení.
Kromě výše uvedených oblastí novela nově upravuje ještě mnoho dalších aspektů života vysokých
škol a jejich akademických obcí. Jde
třeba o některé změny v rozhodování o právech studentů, menší změny v kompetencích vysokoškolských
orgánů nebo otázky efektivního doručování písemností, zveřejňování informací vysokými školami, postavení
akademických pracovníků či nenápadnou, leč nesmírně významnou povinnost tzv. profilace studijních programů spočívající v jejich orientaci spíše
na praxi a výkon povolání (profesní
profil), anebo spíše na teorii a akademické uplatnění (akademický profil).
V závěrečném dílu tohoto seriálu
se podíváme na to, jak novela reálně
ovlivňuje dotčené činnosti vysokých
škol a jak se s ní vysokoškolské prostředí zatím sžívá.
doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

V příštím čísle Univerzitních listů:
A SE MNOU PŘIJDE ZÁKON (Díl třetí: Život s novelou)
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Jak se dá skloubit vrcholová reprezentace v basketbalu se studiem
na vysoké škole?
Není to nemožné, ale je to samozřejmě těžké, protože člověk se
věnuje naplno dvěma věcem, z nichž
každá je mimořádně náročná na čas.
Jak si máme představit běžný den
vrcholového sportovce?
Učení si s sebou beru na trénink, který máme denně od 10 do 12
hodin. Odpoledne se učím a od půl
šesté mám další dvě hodiny tréninku. Po něm se učím až do noci. A další den nastává úplně stejný kolotoč.
Máte před důležitou zkouškou
ve škole nebo sportovním zápasem
nějaké rituály?
Spíš než na rituálech si zakládám na stereotypech během dne.
Je v tom určitý řád. Těch stereotypů je celá řada a provázejí mě celým
dnem, ať už jde o trénink, přípravu
na soupeře, nebo učení.

Nedovol,
aby tě strach
vyřadil ze hry
To je motto české basketbalové
reprezentantky Aleny Hanušové,
studentky UJAK
Od svých sedmi let hraje basketbal a od té doby urazila
velký kus pomyslné sportovní cesty. Studentka bakalářského oboru Speciální pedagogika – vychovatelství Alena
Hanušová se v basketbalu účastnila několika mistrovství
Evropy i světa, v ženské reprezentaci působí od roku 2011,
zažila olympijskou atmosféru v Londýně a po skončení
aktivní kariéry by se chtěla věnovat práci s dětmi v dětských
domovech a toto zaměření propojit se sportem. Do té doby
je však ještě mnoho času, a tak se nadaná studentka UJAK
připravuje na další sportovní úspěchy.
30

Proč jste si vybrala zrovna basketbal?
Já si basketbal vlastně nevybrala. Já u něj skončila. Když se hledaly hráčky pro basketbalový klub
v Sokolově, tak jsem se přihlásila
společně s mojí sestrou – dvojčetem.
Já u basketbalu už zůstala a moje
sestra přešla trénovat aikido. Ale
když jsem chtěla i já přestoupit na aikido, tak to neprošlo u mé maminky.
Takže jí vlastně vděčím za to, že jsem
zůstala u basketbalu.
Jak vnímá vašich 190 centimetrů
okolí? Co je v basketbalu výhodou,
nemusí být nutně výhodou i v běžném životě.
Pro mě je to jednoznačně výhoda, i když nějaká omezení tady jsou.
Nemám třeba ráda španělské nebo
francouzské aerolinky, protože člověk se do jejich letadel prostě nevejde. Ze stejného důvodu jsem si
musela pořídit i velké auto, protože malé auto by se mi řídilo hodně těžko. Ale jinak mám se svou
výškou i humorné zážitky. Nedávno
jsem byla na večeři se spoluhráčkami a potkaly jsme tam jednu malou
slečnu, která měla asi 150 centimetrů. A když nás viděla, osm skoro
dvoumetrových holek, tak se s námi
chtěla hned fotit… Stejné příhody
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mám třeba ze zápasů v Číně, kde
se s námi chtělo hodně lidí fotit.
Dokonce nás všude doprovázela
ochranka, protože tamní fanoušci
byli dost urputní a všichni si s námi
chtěli pořídit fotky. Bylo vidět, že to
pro ně bylo něco hodně zvláštního,
potkat tak vysoké dívky.
Dá se nějak propojit s vaší sportovní
kariérou obor speciální pedagogiky,
který na UJAK studujete?
Určitě ano, protože jsem se třeba ve své bakalářské práci zaměřila
na mentálně postižené sportovce,
kteří se věnují plavání.
Už víte, čemu se chcete věnovat
po skončení aktivní sportovní kariéry?
Určitě bych se chtěla věnovat
oboru, který studuji, a v budoucnu
se zaměřit na děti v dětských domovech a propojit to i se sportem.
Protože si myslím, že sport nás jistým způsobem i vychovává.

vaší výkonnosti, a tedy i úspěchu.
Takže psychologie je podle mě kolikrát důležitější než samotný trénink.

velice těžká. Člověk se musí umět
hodně přizpůsobit různým stylům
hry.

Je to také boj s vlastním strachem,
když proti vám stojí vyšší a fyzicky
zdatnější soupeřka?
Určitě. Protože vy si nesmíte připustit, že když má lepší fyzické dispozice, tak vás takzvaně zatluče
do země. Nikdy nesmíte nic vzdát
hned na začátku. A to je zase velká výhoda kolektivních sportů, protože se dokážeme se spoluhráčkami podpořit i vzájemně mezi sebou.
Když hrajete individuální sport, třeba tenis, tak se musíte sami namotivovat. A já jsem ten typ hráčky, která právě tohle až tak nedokáže. Ale
když kolem sebe máte dobré spoluhráčky, tak už jenom tohle vás žene

Pomáhají vám ve vrcholných soutěžích basketbalu i vědomosti, které
získáváte na univerzitě?
Já si myslím, že určitě ano. Třeba
zrovna už zmíněná psychologie.
Jedna z mých seminárních prací
byla zaměřena právě na psychologii ve sportu a musím říct, že jsem
si díky jinému úhlu pohledu mnoho věcí ujasnila a také objevila.
Pomohla mi i příprava na seminární
práci, protože jsem se musela setkat
se spoustou teorie v této oblasti.
Jaké je vaše osobní motto?
Nedovol, aby tě strach z prohry
vyřadil ze hry.

Máte s tím už teď nějaké zkušenosti?
Vlastně ano, už jsem dělala trenérku na soustředění dětí ve věku
5 až 11 let. A právě tam mě práce
s dětmi velice zaujala.
Jaké předměty vás nejvíce zajímají
na oboru speciální pedagogiky?
Nejvíc mě zajímá psychologie, psychopedie a teď jsme měli velice zajímavý předmět biomedicínská propedeutika. V těchto předmětech jsem se
hodně dozvěděla i o příčinách mentálních retardací, které mě zajímají
v souvislosti s postiženými sportovci.
Co je podle vás nejdůležitějším
předpokladem
pro
úspěšného
basketbalistu?
Atletické dispozice, schopnost
rychlého uvažování. To vidím třeba
v NBA. Hlavně je pro mě basketbal
kolektivní sport, v němž se setkávají
lidé s různými názory a náboženstvími, které spojuje jedna jediná věc.
A tou je právě tento sport.
Jak je důležitá psychologie pro
vrcholnou basketbalovou hráčku?
Hodně. Třeba do amerických
hráčů už odmalička „hustí“ rodiče
i trenéři, že budou těmi nejlepšími.
Což mi u nás trošku chybí. Protože
sebevědomí udělá až 70 procent

Když kolem sebe
máte dobré
spoluhráčky,
žene vás to
kupředu.
strašně dopředu. Podpora ostatních
je pro mě velice důležitá.
Je podle vás vrcholový sport ještě
pořád jen o sportu?
Sama sobě si říkám, že ano, ale
vidím, že stále větší roli hrají věci
okolo. Ale nechci si to připustit. Pro
mě je basketbal pořád sport, ze kterého chci mít radost.
Jaké je to, hrát Euroligu v basketbalu?
Je to nejvyšší evropská soutěž, kterou může basketbalistka hrát, a díky
americkým hráčkám je to soutěž

Rychleji, výše, silněji. Jak vnímáte
tuto olympijskou myšlenku v současném světě?
Připadá mi, že už pomalu ztrácí
význam. Olympijské hry jsou bezesporu největší sportovní události, ať
už zimní, nebo letní, ale zdá se mi, že
začínají být spíš politickou záležitostí
než tou sportovní.
Jak jste prožívala olympijské hry
v Londýně?
Měla jsem z nich ohromnou
radost! Byl to zážitek na celý život.
A jak vám připadaly olympijské hry
v Riu?
V Londýně to bylo víc o sportu.
Teď už je to víc právě o té politice,
včetně strachu z teroristických útoků. Přesto se už teď těším na další olympijské hry, které proběhnou
v Japonsku.
Rozhovor vedl MgA. Marek Hladký.
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divadlo

Charitativní večer
i výhodné vstupné pro studenty
UJAK se stala partnerem divadla Broadway
Nejen kvalitní studijní
zázemí, ale také společenská
odpovědnost a benefity
pro studenty – Univerzita
Jana Amose Komenského
Praha navázala partnerství
s Divadlem Broadway.
„Divadlo úzce souvisí s některými
specializacemi
programu
Sociální a mediální komunikace,
který je jedním ze stěžejních oborů
UJAK. Jedná se především o obor
Audiovizuální komunikace a tvorba. Kromě toho jsme také chtěli
podpořit dobrou věc, což vyústilo
benefičním večerem, jehož výtěžek
putoval na podporu péče o seniory
s demencí,“ vysvětluje kancléř UJAK
Petr Blecha.

PARTNERSTVÍ PŘI
OBNOVENÉ PREMIÉŘE

Spolupráce začala nejprve partnerstvím při přípravě obnovené premiéry inscenace muzikálu Adéla ještě
nevečeřela. Ten je divadelní adaptací populárního filmu Jiřího Brdečky
a Oldřicha Lipského. Příběh je nejen
parodií na rodokapsové detektivky
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a brakovou literaturu, ale také ukázkou velkého kontrastu mezi americkou a českou kulturou. Namyšlený,
uhlazený americký detektiv přijíždí do Prahy, aby lehce a šarmantně
vyřešil zapeklitý případ. Jenže velmi
záhy zjišťuje, že u Čechů je všechno
jinak. Naráží nejen na specifika české
národní povahy, ale je také vystaven
odlišnému způsobu pojetí policejního vyšetřování charakterizovaného
postavou komisaře Ledviny. Právě

ostré protiklady mezi americkým
a českým řešením jednotlivých situací
jsou sympatickým zdrojem laskavého
humoru.
První premiéru měla tato
hudební komedie v roce 2008
v pražském Divadle Broadway.
Zazářila zde celá řada známých
osobností, například Jiří Langmajer,
Martin Dejdar, Petr Vondráček, Aleš
Háma, Jitka Čvančarová, Zuzana
Norisová, Petr Štěpánek, Stanislav
Zindulka, Jana Švandová, Květa
Fialová, Vladimír Brabec a v neposlední řadě Vlastimil Zavřel, který za roli komisaře Ledviny získal
prestižní cenu Thálie. Režisérem,
autorem divadelní adaptace a písňových textů je Radek Balaš.
Choreografie se ujala Kristina
Kloubková a hudbu k celému představení složil Ondřej Brousek.

PRO STUDENTY
VÝHODNĚJI

„V rámci partnerství obnovené premiéry měli studenti a pracovníci UJAK možnost navštívit jakékoli představení Divadla Broadway
za zvýhodněnou cenu. Spolupráce
vzbudila kladné ohlasy, a tak byla
pro rok 2017 rozšířena i mimo
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rámec dané inscenace. Například
22. února proběhlo benefiční představení u příležitosti patnáctiletého výročí divadla. Výtěžek tohoto představení, jehož partnerem
UJAK byla, putoval na pomoc seniorům s demencí. V akcích podobného typu bude univerzita pokračovat i nadále,“ uzavírá kancléř školy
Petr Blecha.
Redakce
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Profesor Štefan Vašek zemřel,
pro nás však neodešel
Zpráva, která dorazila do Prahy
v onu pochmurnou sobotu 14. ledna, zasáhla nás všechny velice krutě. „Včera zemřel profesor Štefan
Vašek.“ V pátek třináctého… jak
symbolické. Spíše se dá říci, že odešel přítel, kamarád, chápající člověk, učitel, člověk se srdcem na dlani, prostě Štefan, kterého jsme brali
nejen jako mimořádného vědce, ale
také jako člověka, který mnohým
a s radostí pomáhal, aniž by čekal
odměnu. Když se o něm hovořilo či
psalo již v minulých letech, neustále se opakovalo sousloví laskavý člověk. Nikoli náhodou.
Vzpomínám na jakousi vědeckou
konferenci v Bratislavě, někdy před
patnácti lety, kde jsem se zúčastnil
diskusního semináře k problémům
speciální pedagogiky. Štefan diskusi řídil a snažil se vysvětlovat přítomným smysl a úkoly – nebojím se říci –
své speciální pedagogiky. Ne všichni
s ním doslova souhlasili a mnohdy
reagovali až příliš ostře. On však trpělivě vysvětloval své názory, dokládal
jejich oprávněnost na konkrétních
příkladech – a to vše v naprostém
klidu, jasnými argumenty, se zjevně pozitivním vztahem ke všem kritikům. Tvrdost jejich protiargumentů
postupně slábla a po více než hodině mu přiznali jeho – a nejen jeho –
pravdu. Štefan prostě dokazoval, že
„po dobrém“ – jak se u nás v Čechách
říká – lze docílit mnohem více než
prudkými hádkami. A v této poloze
jsem ho potkával vždy. Nikdy nezvyšoval hlas a vždy hledal a nacházel
shodu a pochopení.
Tyto vlastnosti prokazoval i vůči
studentům. Při státních zkouškách
vytvářel záměrně atmosféru klidu
a porozumění. Ani student s nízkými vědomostmi se nedočkal tvrdého, bezcitného odsudku, ale spíše
klidné domluvy a rady, jak k práci
speciálního pedagoga přistupovat,
jak zodpovědná a záslužná práce to
je. A i takový student se mi jednou
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svěřil, že po neúspěchu u zkoušky nebyl rozezlen, ale spíše se cítil
zahanben. Pro mne byla tato zkušenost jen důkazem, že pan profesor nešířil pouze vědecké poznání, ale zároveň vychovával své žáky
k sebepoznání, odpovědnosti a úctě
k člověku.
Za Štefanem Vaškem zůstávají nejen krásné vzpomínky, ale
i bohaté vědecké dílo. Desítky knižních titulů, stovky článků, recenzí,
posudků, přednášek atd. Svou zaujatost speciální pedagogikou prokazoval i vydáváním svých děl na zvukových nosičích a v Braillově písmu.
Významně se podílel na konstituování dílčích speciálněpedagogických
vědních disciplín – komparativní speciální pedagogiky, speciálněpedagogické diagnostiky… Učitelé i studenti speciálněpedagogických oborů
budou ještě dlouho využívat bohatství jeho odborných textů ke svému poučení, k porozumění základům i smyslu speciální pedagogiky.
A ještě jednu poznámku. V rozhovorech s ním i v jeho textech zaznívalo

jedno krásné slovenské slovo, které
spojoval s úkoly speciální pedagogiky: „starostlivosť“. Skutečně vyjadřovalo poslání speciálního pedagoga
tak, jak to on cítil.
Speciální pedagogika se jistě bude
rozvíjet dále i po smrti jednoho z jejích otců. Nedovedu si však představit, že by na profesora Vaška nenavazovala a nevyužívala jeho díla jako
stále podnětné inspirace. Moderní
speciální pedagogika bude pro naši
generaci spojována jednou provždy
s jeho jménem a dílem, které má bezpochyby nadčasovou platnost pro
speciálněpedagogickou teorii i aplikační rovinu v práci jednotlivých učitelů, často jeho žáků. Má a bude mít
vždy pevné místo v dějinách středoevropské speciální pedagogiky. Vždyť
jeho práce byly mnohokrát vydávány nejen na Slovensku, ale i v Polsku,
Maďarsku a pro nás může být ctí, že
i v Česku, zvláště Univerzitou Jana
Amose Komenského Praha. Jeho dílo
s ním neodchází, je a dlouho bude
aktuální. Vždyť pedagogické názory stárnou mnohem pomaleji než
poznatky jiných věd.
Nekrolog se vyznačuje obvykle
lítostí, smutkem nad ztrátou blízkého člověka. Při vzpomínce na Štefana
však budou převládat pocity optimistické. I on byl vždy optimistický.
Jeho práce nás bude provázet ještě dlouho a nejen nás, kteří jsme ho
osobně znali. Pocity radosti a hrdosti, že jsme mu mohli být nablízku, že
jsme mohli být jeho přáteli, přehluší
hluboký zármutek.
Ne vždy se člověku daří říkat
přesně to, co skutečně cítí. Při vzpomínce na Štefana se mi píše lehce
a slova se na papír jen hrnou. Chtěl
bych se vyjádřit s ještě větším obdivem a větší úctou. Víc však neumím.
Štefane, nikdy nezapomeneme.
doc. PhDr. Karel Kohout, CSc.
Prorektor UJAK
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NOVÉ PUBLIKACE VYDAVATELSTVÍ UJAK
Nová publikace vydavatelství univerzity DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY je zaměřena na problematiku češtiny jako jazyka mateřského a dětské literatury s didaktikou u žáků mladšího školního věku
v české primární škole. Jde o aktuální téma, kterému dosud nebyla v českém vysokoškolském prostředí v rámci komunikačně zaměřených studijních oborů věnována dostatečná pozornost. Problematika je shrnuta do několika témat, která tvoří základ dvanácti kapitol předkládaného
studijního textu.
Zpracování učebního textu odpovídá didaktickému záměru autorské
dvojice, vychází z dlouholeté pedagogické zkušenosti obou autorů jak
z českého vysokoškolského prostředí, tak i z praxe primárních a speciálních škol v českém základním školství. Zvolené náměty shrnuté do ucelených tematických celků představují nejen nejčastější problémy, se kterými se učitelé českého jazyka a dětské literatury při výuce v primární škole
setkávají, ale ukazují i možnosti a praktické řešení vybraných problematických jevů.
Jako zkušení metodikové a renomovaní odborníci v bohemistice a v literatuře pro děti přistupují autoři ke zvoleným námětům komplexně,
vycházejí nejen z didaktických výzkumů a z nejaktuálnějších teoretických
poznatků lingvistických a literárněvědních, ale upozorňují také na možná úskalí u žáků mladšího školního věku při vzdělávání v mateřském
jazyce. Podařilo se tak aplikovat veškeré poznatky do požadavků pro
vyučovací praxi v primárních školách při výuce češtiny jako mateřského
jazyka a literární výchovy.

Druhé, aktualizované vydání publikace ZÁKLADY MODERNÍHO
MANAGEMENTU zkušeného odborníka prof. Ing. Zdeňka ČASTORÁLA,
DrSc., nabízí čtenářům nový metodický pohled na základy managementu. Poskytuje logicky uspořádaný výklad moderního managementu s východisky pro manažerskou praxi. Autor řeší problematiku jak
z pohledu podniků, tak i veřejné správy. Takových publikací profesionálně zpracovaných je velmi málo a v ČR chybí.
Poznatky managementu konce devadesátých let dvacátého století jsou již překonány. Svět neustálých změn je živým organizmem a je
ho potřebné chápat systémově. To vyžaduje tvůrčí a náročnou práci
managementu.
Význam zpracované problematiky v předložené struktuře je velký. Pro
studijní obor management bude tato publikace vkladem do jeho dalšího rozvoje. Inspiraci v ní najdou jak studenti bakalářského, tak i magisterského studia (v prezenční i kombinované formě). Řadu podnětů může
přinést manažerům různých úrovní a širokého zaměření.
Čtenáři v knize ocení jak podrobný výklad základů moderního managementu, tak především návody a postupy, jak management může pomoci
k rozvoji podnikové sféry a veřejné správy.
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