univerzitní

listy
Rektor
UJAK:

Těší mě potkávat
absolventy,
kteří kariérně
postupují a jsou
hrdí, že u nás
studovali
na stranÁCH

1

2022

6–7

o univerzitě
téma

Univerzita Jana Amose
Komenského Praha
Nejstarší soukromá univerzita
v České republice

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je první soukromou vysokou školou v České republice,
která získala status univerzity. V průběhu času se pilíři její nabídky společenskovědních studijních
oborů a programů staly Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská
hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Právo v podnikání, Manažerská studia
a Scénická a mediální studia. Mezi nejnovější bakalářské studijní programy patří
Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika,
Speciální pedagogika a Komunikační studia. UJAK spolupracuje s vice než
50 vysokými školami a univerzitami po celém světě.
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Vážení a milí čtenáři
Univerzitních listů,
jsem velice rád, že vám po delší odmlce mohu nabídnout další číslo
Univerzitních listů. A stejně tak jsem rád, že se jeho tématem stalo
dvacetileté výročí naší instituce. V důsledku pandemie covidu-19 jsme
museli oslavu tohoto významného výročí, připadajícího na loňský rok,
odložit až do dnešních dnů, věřím však, že aktuální vydání představuje důstojné ohlédnutí za dvěma dekádami nejstarší soukromé univerzity v Česku. Na následujících stránkách proto formou článků či rozhovorů představujeme nejen jednotlivé studijní programy, ale i další,
neméně důležité oblasti života naší univerzity: aplikovaný výzkum,
výuku cizích jazyků či zázemí, které našim studentům poskytuje studijní oddělení. Velice si vážíme toho, že se v tomto čísle o své vzpomínky na univerzitní léta podělila řada našich absolventů, a také toho, že
UJAK v jejich dalším uplatnění sehrává důležitou roli.
Je to pro nás důležitá zpětná vazba, která nás utvrzuje v přesvědčení,
že naši studenti a absolventi obstojí i v nelehkých časech.
Doufám, že pro vás bude nejnovější číslo přinejmenším stejně zajímavé jako čísla předchozí.
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
rektor
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ohlédnutí

Mezinárodní
odborná
konference

Návštěva

Probační
a mediační služby

V květnu UJAK uspořádala mezinárodní odbornou konferenci „Problémy a otázky resocializace v současné
penitenciární praxi“, na níž vystoupili přední odborníci
na tuto problematiku a nad níž převzal záštitu generálmajor Mgr. Simon Michailidis, MBA, generální ředitel
Vězeňské služby ČR. Konference se soustředila na aktuální otázky, jimiž se vězeňství v ČR zabývalo a zabývá, například na pandemii covidu-19, situaci válečných
uprchlíků apod., ale také na další vize a představy činnosti i rozvoje VS ČR do budoucna. Konference se dále

Studenti 3. ročníku studijního programu Resociali
zační a penitenciární pedagogika na UJAK Praha na
vštívili koncem března 2022 Probační a mediační
službu v Liberci. Vedoucí střediska PMS Mgr. Blanka
Dejnožková studentům předala informace k činnosti
PMS a výběrovým řízením, vedla diskuzi a zodpovídala dotazy týkající se každodenních činností pracovníků PMS, jejich specializace, možnosti uplatnění absolventů UJAK. Dále se věnovala kvalifikačním
předpokladům a přijímacím řízením budoucích pracovníků PMS. Studenti vedli velmi kvalifikovanou diskuzi s řadou konkrétních dotazů.

zúčastnili plk. Mgr. Jiří Dolejší, MBA – ředitel kanceláře generálního ředitele VS ČR, poslanci PSP ČR Petr
Sadovský, MBA – předseda podvýboru pro vězeňství,
lic. Marek Novák, MBA – člen podvýboru pro vězeňství,
Bc. Lucie Šafránková – členka podvýboru pro vězeňství,
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. – člen podvýboru pro vězeňství. Vystoupili také například přednášející z Univerzity
Adama Mickiewicze v Poznani prof. Agnieszka
Barczykovská a prof. Maciej Muskala, ředitelé věznic
z Moravy (Brno, Kuřim, Břeclav) a ředitel Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci JUDr. Petr Zeman, Ph.D.
Mgr. Tesarčíková, která byla dlouholetou pracovníci PMS Liberec a také restorativní pracovnicí a komisařkou pro podmínečné propuštění v rámci projektu
PMS „Křehká šance I“ a „Křehká šance II“, studentům
objasňovala přímou práci s klienty, požadavky, které
jsou kladeny na pracovníky PMS (flexibilita, nutnost
řidičského průkazu „B“, práce v terénu, spolupráce se
soudy, věznicemi, odsouzenými, s podmínečně propuštěnými z výkonu trestu, kteří mají soudem určený
dohled PMS, trest domácího vězení), a řadu dalších
praktických informací. V závěrečné části návštěvy se
studenty diskutovala Mgr. Jana Pospíšilová, která se
zabývá problematikou mladistvých. V jednotlivých
kauzách prezentovala konkrétní výsledky spolupráce
mladistvých s PMS a dalšími institucemi.
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rozhovor

Rektor UJAK:
Těší mě potkávat absolventy, kteří

kariérně postupují
a jsou hrdí,
že u nás studovali

V čele nejstarší soukromé univerzity v Česku stojí od jejího
počátku rektor doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. Proč
se vlastně rozhodl založit soukromou vysokou školu? Jak
se UJAK během dvaceti let vyvíjela? A čím je pro studenty
atraktivní po celou dobu svého působení?
Jak se zrodila myšlenka založit vysokou školu?
Tato idea začala mít hmatatelnou
podobu v době, kdy došlo ke změně
legislativy a bylo nově umožněno
začít zakládat vysoké školy soukromého typu.
Před samotným založením jsem
působil na Univerzitě Karlově, pak
na Akademii Komenského, a ve
svém okolí jsem proto měl dostatek
odborníků, kteří do té doby pracovali na veřejných vysokých školách
a měli zájem o spolupráci.
Tím byl splněn legislativní i personální základ a zbývalo získat státní souhlas na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy. A samozřejmě vyhodnotit, jaké obory realizovat. Tehdejší situace byla velmi
příznivá. Ani veřejné vysoké školy,
ani veřejnost nebyla proti zakládání
soukromých vysokých škol, neboť
poptávka po vzdělání byla vysoká
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vzdělávání. Zbývalo tedy získat státní souhlas a pochopitelně vytvořit příslušné materiálně-technické
podmínky.

a kapacity veřejných vysokých škol
nedostačovaly.
Jak jste postupovali při výběru studijních programů a konkrétních
oborů?
Roli sehrály dva důležité faktory. Prvním z nich bylo, že jsem
měl odborné kontakty zejména
v té oblasti, kde jsem působil celý
život. Tou je speciální pedagogika
a v návaznosti na ni také v oblasti
vzdělávání dospělých. Ukazovala se
značná potřeba připravovat kvalifikované odborníky v tomto směru,
neboť tato oblast byla vždy takovou
popelkou. Společnost do té doby
spíše prezentovala úspěchy, které se
v ní dějí, ale péče o lidi s postižením
byla v pozadí. Když jsme si dělali analýzu potřebnosti, ukázalo se,
že v této oblasti je velký zájem jak
o vysokoškolské vzdělávání, tak
o některé programy celoživotního

Postupem času přibývaly také další obory, například Komunikační
studia...
Klíčem byla opět potřeba vzdělávat příslušné odborníky. V tehdejší
době instituce a firmy často teprve
začínaly chápat potřebnost odborné
erudice tiskových mluvčích, rozvíjela
se média, vznikaly soukromé rozhlasové stanice... Proto jsme si řekli, že
vytvoříme adekvátní zázemí, rozhlasové a televizní studio a budeme připravovat odborníky pro celou škálu
mediálního působení.
V roce 2006 se z vysoké školy stala univerzita... Jak na tuto dobu
vzpomínáte?
Jako na dobu neuvěřitelně příznivou. Byli jsme podporováni řadou
odborníků i z veřejných vysokých
škol, kteří chtěli na tomto projektu
participovat. V té době byly také velmi korektní vztahy s ministerstvem
školství a akreditační komisí. Vývoj
byl naprosto logický. Když u nás
studenti absolvovali bakalářské
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rozhovor

studium a chtěli pokračovat v magisterském, nabízelo se jim v hlavních
profilových programech poskytnout
možnost doktorského studia. Moje
představa byla připravovat v jeho
rámci odborníky pro působení nejen
na naší univerzitě, ale samozřejmě
i na univerzitách veřejných.
O UJAK byl velký zájem a vznikly
regionální pobočky...
Abychom se vyhnuli jakýmkoli nedorozuměním, veškerá činnost
UJAK byla vždy pod pečlivým dohledem akreditační komise. A protože
byl zájem o studium u nás i ze strany slovenských uchazečů, otevřeli
jsme dvě pobočky: ve Frýdku-Místku
a Starém Hrozenkově, samozřejmě
za dodržení všech požadavků akreditační komise. Starý Hrozenkov
měl navíc specifikum – zájem spolupracovat s námi měla řada docentů
a profesorů ze Slovenska, což slovenští studenti kvitovali s povděkem.
Samozřejmě ve všech případech vyučovali také naši garanti a odborníci.
Navzdory tomu však časem došlo
ke sporu s akreditační komisí.
Když děláte jakoukoli činnost, tak
se vám buď daří, nebo ne. A nám
se v té době opravdu dařilo. UJAK
měla hodně spokojených studentů,
jejich počty jsme pravidelně hlásili
na ministerstvo školství, akreditační
komisi, každoročně jsme transparentně zpracovávali příslušné zprávy.
Akreditační komise však zřejmě začala po čase mít pocit, že máme studentů hodně a že je třeba to zregulovat. Ve snaze vyjít vstříc jsme veškeré
aktivity z poboček přesunuli do Prahy
a vysvětlovali jsme akreditační komisi i ministerstvu, jak je vše kvalitně
zajištěno. Akreditační komise se
bohužel s některými pohledy neztotožnila. Mediálně nás celá záležitost
značně poškodila, nicméně v rámci
vývoje akreditační komise skončila
a byla nahrazena Národním akreditačním úřadem, s nímž máme velmi
korektní vztahy. Zpětně to hodnotím
jako nedorozumění, v němž mohla
hrát roli také závist, neboť UJAK byla
opravdu velice úspěšná.
Kvalitu UJAK ostatně v té době
dosvědčila i mezinárodní organizace
FIBAA, která potvrdila vysokou

kvalitu tehdy probíhajícího programu MBA, jejž UJAK sama vytvořila
a u této instituce získala prestižní
mezinárodní akreditaci.
Vždy jsme se snažili hledat
kvalitní partnery. V té době byla
po studiu MBA velká poptávka
a my jsme chtěli připravit opravdu
kvalitní a prestižní podobu tohoto programu. Výsledkem byla velmi úspěšná spolupráce, která nám
pomohla i po odborné stránce.
V současné době se zaměřujeme
především na akreditaci nových
bakalářských a magisterských studijních programů zde v České republice, nicméně myšlenka zahraničních
akreditací se mi velmi líbí. Má minimálně evropský rozměr a nutí univerzitu k dalšímu vývoji.

A v neposlední řadě nelze opomenout výuku v řadě dalších institucí,
za všechny mohu uvést Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR, kde jsme
opakovaně vyhráli výběrové řízení
a spolupráce dlouhodobě funguje
ke vzájemné spokojenosti.
Poslední dva roky byly poznamenány pandemií covidu-19. Jak univerzita obstála v této situaci?
Nechci, aby to znělo jako fráze,
ale byl jsem velmi mile překvapen
tím, jak se k této situaci postavili pracovníci školy ze všech útvarů,
vyučující i studenti. Zaměstnanci se
opravdu snažili maximálně usnadnit studium v této nelehké situaci
a využít veškeré zkušenosti z kombinovaného studia. Vznikala někdy

Myšlenka zahraničních akreditací
se mi velmi líbí. Má minimálně
evropský rozměr a nutí univerzitu
k dalšímu vývoji.
Jak se tedy v dalších letech UJAK
vyvíjela?
Opět jsme se snažili postupovat logicky a efektivně. Bylo nám
doporučeno profilovat se v užším
záběru, zároveň se trvale snažíme
získávat nejlepší odborníky z praxe, což je často Achillova pata všech
vysokých škol. Snažili jsme se tedy
zkvalitnit personální zabezpečení
i to materiálně-technické a zaměřit se na studijní programy, o které
je zájem. Zde bych zmínil například
Mezinárodní vztahy a diplomacii
nebo Resocializační a penitenciární pedagogiku, kterou UJAK nabízí jako jedna z velmi mála institucí
v Česku – a v Praze jako jediná.
Důležitou součást nabídky UJAK
tvoří výuka cizích jazyků. UJAK
například nabízí možnost složit
prestižní mezinárodní jazykovou
zkoušku telc.
Katedra cizích jazyků samozřejmě
zajišťuje vysoce kvalitní výuku v rámci
akreditovaných studijních programů.
Nad tento rámec poskytuje možnost
vykonat zmíněnou jazykovou zkoušku telc, která je atraktivní pro řadu
lidí například z oblasti státní správy.

až dojemná symbióza, pocit nutnosti obtíže překonat. To období bych
hodnotil jako složité, ale myslím, že
jsme ho zvládli v podstatě ukázkově.
Jak si univerzita vede nyní a jaké má
vize dalšího rozvoje?
UJAK se v současné době snaží
zvelebovat
materiálně-technické
podmínky pro vyučující i studenty.
Rozšiřujeme zahraniční spolupráci,
která byla načas přerušena pandemií covidu-19. Máme naplánovány
návštěvy partnerů ze zahraničí, rozšiřuje se množství mobilit. V současné době se pozornost zaměřuje
zejména na získání akreditací, především v navazujícím magisterském
studiu, na tom intenzivně pracujeme. UJAK je dlouhodobě atraktivní svým individuálním přístupem,
atmosférou a kvalitními podmínkami pro to, aby studenti mohli
efektivně studovat. Navíc garantujeme, že výše školného se nebude
od nástupu do studia pro daného
studenta měnit. Těší nás, že opravdu často potkáváme bývalé studenty, kteří díky získanému vzdělání
kariérně postupují a jsou hrdí na to,
že na UJAK studovali.

redakce
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téma

Vzdělání je

cennější
než tituly
20 let UJAK
Když jsem někdy v roce 2001 seznal,
že vznikla soukromá vysoká škola,
která se hodlá věnovat pedagogickým studiím, přišlo mi to jako dobrý
nápad, který se bude těžko prosazovat. Dobrý nápad proto, že v té
době se sektor soukromého vysokého školství již úspěšně kvantitativně rozvíjel, avšak studia pěstovaná
na soukromých vysokých školách
byla zaměřena zcela mimo pedagogiku. (V tomto ohledu se situace ani
v následujících 20 letech nezměnila.) A proč jsem myslel, že se takový nápad bude těžko prosazovat?
Inu proto, že stávající pedagogické
fakulty činné ve svazcích i významných veřejných vysokých škol neměly zrovna na růžích ustláno a jejich
absolventi jakbysmet. Spoléhat na to,
že o zpoplatněná pedagogická studia na soukromé vysoké škole bude
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dostatečný zájem, se jevilo jako svého druhu bláznovství.
Nyní, po 21 letech, z nichž jsem –
aniž bych to byl v roce 2001 tušil –
patnáct let strávil na oné vysoké
škole, mám mimořádnou šanci
své původní hodnocení korigovat.
Anebo ne? Vysoká škola Jana Amose
Komenského, později první soukromá česká univerzita, Univerzita
Jana Amose Komenského Praha, byl
dobrý nápad, ale ohromně těžko
se prosazuje. Myslím, že právě tato
polarita je určujícím prvkem nejen
dosavadní historie UJAK, ale i každého jejího budoucího vývoje.
Stručná, všeobecně známá historie instituce je tato: Univerzita Jana
Amose Komenského Praha (UJAK)
vznikla původně jako Vysoká škola Jana Amose Komenského (VŠJAK)
v roce 2001 na základě státního

souhlasu a akreditace prvního studijního programu a oboru. V roce 2006
se po akreditaci doktorského studijního programu stala první soukromou
vysokou školou univerzitního typu
a podle toho pozměnila své jméno.
Ve vysokoškolském studiu a výzkumu se UJAK orientuje na humanitní
a společenské vědy s převahou vědních oborů řazených do následujících
oblastí vzdělávání: neučitelská pedagogika, ekonomické obory, bezpečnostní obory, mediální a komunikační
studia, právo, politické vědy.
Dopřejme si však nyní méně
stručný a možná i ne tak všeobecně známý pohled do historie UJAK.
První roky činnosti VŠJAK budou už
navždy charakterizovány nadšením
z budování nové a originální instituce, jejím rychlým kvantitativním
rozvojem a působením v idylickém
prostředí pronajatého malostranského „paláce“. Po prvních pěti letech
své existence měla VŠJAK přes 1 400
studujících.
Druhá zásadní fáze života vysoké školy byla spojena se získáním
univerzitního statusu, s přesunem
celé instituce do vlastních, velkorysých prostor na pražském Žižkově,
se systematickým budováním mimopražských poboček, s rychlým zvyšováním počtu studentů a také s výrazným rozvojem portfolia studijních
programů. Ty se kromě „tradiční“
pedagogiky (speciální pedagogika,
vzdělávání dospělých) postupně rozšířily i na hospodářskosprávní studia,
sociální komunikaci, management,
rozvoj lidských zdrojů, audiovizuální
komunikaci nebo scénická a mediální
studia. V rámci kurzů celoživotního
vzdělávání vznikl i prestižní, mezinárodně akreditovaný program MBA.
V daném období UJAK rozvinula
bohatou univerzitní infrastrukturu,
která kromě standardního materiálního a technického zabezpečení výuky
a výzkumu v žižkovském „kampusu“
a ve čtyřech mimopražských pobočkách zahrnovala i vlastní univerzitní
vydavatelství, univerzitní knihovnu
a audiovizuální studio. Po dalších pěti
letech své činnosti, v roce 2011, měla
UJAK již na 10 000 studentů.
Třetí významná éra UJAK, mezi
lety 2011 a 2016, představovala
dobu vrcholného rozvoje instituce,
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téma

s nímž ovšem přišel i okamžik, kdy
musela univerzita čelit vnějším
zásahům do své činnosti (především v letech 2011 a 2015), které
měly negativní vliv na rozvoj UJAK
a s nimiž se vysoká škola nikdy
neztotožnila. Tehdejší akreditační
komise bez jakékoli zákonné opory sankcionovala UJAK za údajně
příliš vysoký počet studentů. Tyto
zásahy vedly k ukončení činnosti všech mimopražských poboček
školy, k postupnému snižování
počtu studentů (na úroveň 2 600
studentů v roce 2016) a k zabránění dostudování stovkám studentů speciální pedagogiky, jimž UJAK
jako jediná vysoká škola v ČR byla
schopna poskytnout požadované
doplnění kvalifikace. UJAK vyvinula
během roku 2015 bezprecedentní a úspěšné úsilí o zajištění možnosti dostudování těchto studentů
na Slovensku a v Polsku.
Poslední období činnosti UJAK,
od roku 2016 dosud, lze charakterizovat jako restart. V roce 2016
nabyla účinnosti významná novela zákona o vysokých školách, kterou jsme dlouhodobě podporovali.
Kromě jiného přinesla zcela jinak
pojaté řešení akreditací společně
s povinností nově akreditovat všechny studijní programy. UJAK do tohoto procesu vstoupila znevýhodněná
z minulého období, což ji však přimělo k určitému návratu k vlastním

vysoké školy jsou zaměřeny na studenty, studenti jsou (v tom nejlepším slova smyslu) klienty instituce.
Navzdory rozmanitým trendům
ve fungování (a především financování) vysokého školství nelze upřednostňovat vědecký výzkum před
vzděláváním studentů. Vzdělávání
pro pomáhající profese, které UJAK
dlouhodobě rozvíjí, je pozoruhodnou hodnotou, která přitahuje
uchazeče o studium, byť nevede
k nejlukrativnějším zaměstnáním.
Profesně orientované studijní programy nejsou druhořadé (vůči těm
akademicky zaměřeným), ale naopak představují příležitost pro rozvoj instituce i pro uplatnění jejích
absolventů. Akademičtí pracovníci
nestojí nad studujícími, ale jsou jim
kolegy, poradci a mentory. Úspěch
(především soukromé) vysoké školy
se měří uplatnitelností a úspěchem
jejích absolventů, nikoli mechanicky
stanovenými „vstupními“ podmínkami pro její činnost. Vysoká škola
má přispívat k rozšíření možností
přístupu k vysokoškolskému vzdělání, a to svou oborovou strukturou
a inovativním přístupem k obsahu
a výuce vysokoškolských programů,
moderním pojetím prostupnosti
studia a přístupem ke studentům.
Vysoká škola má podporovat vzdělávání ve všech životních etapách
studentů a tomu uzpůsobovat své
formy a metody. Vysokoškolská

Profesně orientované studijní programy
nejsou druhořadé, ale naopak představují
příležitost pro rozvoj instituce i pro
uplatnění jejích absolventů.
kořenům, tj. k omezení šíře portfolia
svých studijních programů a k většímu důrazu na nové budování pedagogicky zaměřených studií. K těm
tradičně rozvíjeným například nově
přibyla i unikátní Resocializační
a penitenciární pedagogika, přičemž
nosné studijní programy UJAK byly
nově akreditovány.
Za 20 let své existence UJAK rozvinula cosi jako vlastní étos, soubor
principů, jimiž se řídí v časech dobrých i horších. Mezi zmíněné principy patří následující: veškeré činnosti

instituce důsledně pěstuje akademická práva a akademické svobody. A konečně – navzdory obecně
šířené, avšak nepravdivé představě
o postoji soukromých vysokých škol
ke vzdělávání financovanému přímo
studenty – vysoká škola ví, že vzdělání je cennější než tituly, a podle toho
ke vzdělávání přistupuje.
Strategické záměry UJAK pro
období 2021 dále kladou důraz především na následující směry rozvoje vysoké školy: UJAK se zaměří
na rozvoj profesně orientovaných

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.,
je prorektor pro rozvoj, vědu a zahraniční styky UJAK.
Vystudoval teoretickou kybernetiku na Přírodovědecké fakultě UP.
Působil na Filozofickém ústavu AV ČR,
Filozofické fakultě UK a ministerstvu
školství. Jeho obor a specializaci představuje logika, filozofická logika, filozofie logiky, neklasické logiky, logická
analýza přirozeného jazyka, analytická filozofie a metaetika.

programů a na interaktivní a další flexibilní metody výuky i na lepší
slaďování studia s rodinným a pracovním životem. Portfolio studijních programů bude UJAK budovat
sevřeněji, synergicky s ohledem
na požadavky trhu práce a s důrazem na kvalitativní rozvoj stávajících
programů a případné rozšiřování
jejich záběru do oblasti pomáhajících profesí. Bude též podporovat
podnikavost studentů a průběžně
inovovat obsah i formy studia.
Víme, že budoucnost soukromé vysoké školy lze sice plánovat
a vtělit do promyšlených strategií,
ale realita bývá obvykle trochu jiná
a někdy dokáže i řádně překvapit.
Zmínili jsme hodnoty, kterých se
hodláme držet i nadále – přestože
se stále jako na počátku onoho dobrodružství zvaného VŠJAK/UJAK zdá,
že cesta budování soukromé vysoké školy s akcentem na pedagogiku je svého druhu bláznovství. Je
to však bláznovství, které se školou
sdílí dnes již desetitisíce spokojených a úspěšných absolventů, jejichž
počet rok od roku narůstá.

Petr Kolář
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rozhovor

novátorské hypotézy v oblasti společenských věd se v impaktovaných
časopisech prosazují jen velmi těžko.
Jsou v oblasti aplikovaného výzkumu v ČR vysledovatelné nějaké převažující trendy?
Základním trendem je snaha
o získání grantů. Bez nich se zkoumá
velmi těžko, protože na výzkum jsou
třeba peníze, které většině uchazečů
chybějí. To vede k přemíře žádostí
a snížené šanci na úspěch pro jednotlivé žadatele. Projekty, které neuspějí, se realizují jen výjimečně.

Kam se bude ubírat

Můžete pro laiky popsat, jaké jsou
dnešní možnosti při získávání grantů? Jak systém funguje?
Každý vypsaný grant má svá pravidla, do nichž se každý, kdo chce
uspět, musí vejít. Vycházejí z celospolečenských priorit, které v rámci
obecných strategií favorizují technické obory. V době čtvrté průmyslové revoluce je to přirozené. Ale
někdy to zachází příliš daleko, takže
společenské vědy jsou chudým příbuzným. Mají méně peněz i programů, a pokud se něco vypíše, témata
jsou hodně vzdálena od reality. To
platí zejména o Grantové agentuře
ČR, u Technologické agentury ČR je
situace o něco lepší, ale je tam zase
méně peněz pro společenské vědy.

aplikovaný
výzkum?
Klíčové budou oblasti
čtvrté průmyslové revoluce
a mezinárodní vztahy

Jaká je pozice soukromých vysokých škol při získávání
grantové podpory v oblasti aplikovaného výzkumu?
Na co se bude aplikovaný výzkum v budoucnu nejspíše
nejintenzivněji zaměřovat? A jaká je pozice Univerzity Jana
Amose Komenského Praha? Nejen na tyto otázky odpovídal
doc. Ing. Michael Kroh, CSc.
Na UJAK koordinujete aplikovaný výzkum. Jaká je obecně v této
oblasti na vysokých školách v ČR
situace?
UJAK nemá oficiálního koordinátora aplikovaného výzkumu.
Takovou funkci ve struktuře UJAK
nenajdete. Výzkum je zde dosti
decentralizovaný, mají jej na starosti jednotlivé katedry. Hlavním koordinátorem celé vědecko-výzkumné činnosti je prorektor pro vědu
doc. Kolář. Já jsem z jeho pověření koordinoval některé grantové
žádosti, protože mám z této oblasti
dlouholeté zkušenosti. V tomto směru jsem jakýmsi neformálním koordinátorem aplikovaného výzkumu.
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Vzhledem k tomu, že jsem jako
externista hodnotil pro MŠMT projektové žádosti vysokých škol, určitý přehled o situaci v aplikovaném
výzkumu na vysokých školách jsem
získal. Žádosti byly převážně investičního typu, konkrétním výzkumem se
většinou nezaobíraly. To platí hlavně
pro školy humanitního charakteru,
stav na technických školách je o něco
lepší. Nicméně situaci nelze hodnotit
jako uspokojivou. Zhoršují ji i byrokratické postupy při udělování akreditací, které hodnotí spíš kvantitu
než kvalitu, a nepřímo tak nutí tvůrčí
mozky z vysokých škol k omílání již
prověřených skutečností v rámci publikačních počinů. Skutečně neotřelé,

Jaké nejzajímavější projekty v oblasti aplikovaného výzkumu UJAK
v poslední době řeší/podávala?
V čem jsou zajímavé?
V minulých letech jsme podávali několik projektových žádostí u Technologické agentury ČR,
všechny ve spolupráci s významnými podnikatelskými svazy a jednou
též odbory. Bohužel, ačkoli všechny tyto projekty dostaly potřebný
počet bodů, nebyly zařazeny mezi
příjemce dotace. Zvláště nás mrzí
projekt spolupráce s Asociací nanotechnologického průmyslu, podaný
ještě před vypuknutím pandemie
covidu-19, protože tato asociace
je v současné době velmi úspěšná právě ve výrobě zdravotních
pomůcek.
Nemůžeme ale zapomenout
na interní granty UJAK, zde je výběr
v režii školy, a proto je jistota,

univerzitní listy 1/2022

rozhovor

že projekt bude realizován. Jeho
výsledkem bývá monografie, případně též vědecká konference. Interní
granty vycházejí z činnosti kateder,
které každoročně soutěží o dotaci
z finančních zdrojů UJAK. Určitě bych
nepodceňoval ani interní granty pro
nadané studenty a jejich práce.
Na jaké projekty se UJAK nejčastěji
zaměřuje? Dá se vysledovat například nějaký vývoj/trend?
Trend se bohužel vysledovat
nedá. Byli bychom rádi, kdyby tomu
tak bylo, ale musíme pragmaticky vycházet z akreditačních potřeb
a požadavků Národního akreditačního úřadu při jejich projednávání. Škola žije z vybraného školného
a bojujeme o každou akreditační
žádost. Součástí jejího posuzování je
vždy požadavek na aktivní vědeckou
činnost v daném oboru. Tudíž se
logicky věnuje největší pozornost
těm oborům, které jsou předmětem akreditačních žádostí a které se
na UJAK studují.

hodnotitelů pochází z řad jejich pedagogů, čímž ovšem nechci vzbuzovat
dojem, že nejsou nestranní. Jde spíš
o to, že dokážou uplatnit své nadstandardní znalosti dotačních programů na vlastním pracovišti a poradit kolegům, jak žádost správně
nastavit.
Pro soukromé vysoké školy je
situace o mnoho horší. Jejich přední učitelé se rekrutují ve velké míře
z veřejných a státních univerzit, což
je v oblasti vědy a výzkumu staví
do střetu zájmů. Soukromé vysoké školy pak mají problém vytvořit
výzkumný tým. Jen na některých větších soukromých školách se věnují
výzkumu systematicky a mají dost
kmenových výzkumných pracovníků.
Bohužel mezi soukromými vysokými
školami převládá konkurence, ačkoli
by bylo lepší v oblasti výzkumu spolupracovat a sestavovat společné
týmy. Soukromá sféra má dost kvalifikovaných a schopných výzkumníků, ale jsou rozptýleni a neefektivně
využíváni. Tento problém by se dal

Soukromá sféra má dost kvalifikovaných
a schopných výzkumníků, ale jsou rozptýleni
a neefektivně využíváni.
Jaké projekty se připravují?
V současné době začínáme realizovat zajímavý projekt, na kterém se podílím spolu s prorektorem JUDr. Alešem Zpěvákem,
k problematice energetické chudoby
pro Českomoravskou konfederaci
odborových svazů. Za zmínku stojí
i interní grant katedry mezinárodních
vztahů k současné mezinárodní si
tuaci, jenž bude završen monografií,
která vyjde na přelomu roku. Projevili
jsme též zájem podílet se na projektu Česko-izraelské obchodní komory k problémům čtvrté průmyslové
revoluce. To je ale teprve v jednání.
Jak obtížné je pro vysokou školu
získat grant? Liší se přístup soukromých a státních vysokých škol?
Mezi úspěšnými žadateli v oblasti
společenských věd převažují veřejné a státní vysoké školy, které mají
nejlepší podmínky pro úspěšné
zvládnutí práce na realizaci grantu.
Mají výhodu i v tom, že velká část

řešit i mezinárodní vědeckou spoluprací, která se v soukromé sféře teprve rozebíhá.
Jak vypadá spolupráce UJAK s aplikační sférou? Které oblasti jsou
nejvýznamnější?
Částečně jsem se vyjádřil již
u předchozích otázek. Všechny
podané projekty u Technologické
agentury ČR byly ve spolupráci
s aplikační sférou. Pro UJAK je nyní
nejvýznamnější spolupráce v oblasti
resocializační a penitenciární pedagogiky, kde proběhla v minulých
dnech velmi úspěšná vědecká konference. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s odborovou centrálou a Svazem
podnikatelů ve stavebnictví.
Dá se predikovat, jakým směrem se
bude vývoj v oblasti aplikovaného
výzkumu dále ubírat?
To jde v současné dynamické
době jen velmi těžko. Domnívám
se, že klíčové budou oblasti

Doc. Ing. Michael Kroh, CSc.,
je pracovníkem katedry mezinárodních vztahů a diplomacie UJAK Praha.
Na Vysoké škole ekonomické v Praze
absolvoval inženýrské studium zaměřené na mezinárodní ekonomiku,
po několika letech praxe v zahraničním obchodě se jako doktorand začal
věnovat pedagogické dráze. Po deseti
letech působení na Vysoké škole politické v Praze, kde získal titul docenta, se vrátil do praxe a působil jako
bankovní úředník, lektor a ekonomický konzultant (především v oblasti
dotačních programů EU). V roce 2015
se opět stal vysokoškolským učitelem, nejprve na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů a od roku
2017 na UJAK. Jeho profesní orientace je rozložena napříč ekonomickými předměty, od obecné ekonomie
přes světovou ekonomiku až po veřejné finance a daně. Učí též mezinárodní politiku. Patří k pedagogům, kteří
aktivně publikují v odborných i veřejných médiích, a koordinuje dotační
projekty UJAK.

čtvrté průmyslové revoluce, zejména
ve směru jejích sociálně-ekonomických dopadů, a také mezinárodní
vztahy v souvislosti se současnými
krizovými jevy. Pro obě tyto oblasti
má UJAK velmi dobré profesionální zázemí a lze vyjádřit naději, že
bude úspěšná. Bohužel tíživá situace
v oblasti veřejných financí nedává příliš prostoru pro optimismus ohledně grantových programů. Získat je
bude ještě obtížnější než v minulosti.
Řešením může být přímá spolupráce
se zaměstnavatelskými svazy, státní
sférou i odbory a také intenzifikace
mezinárodní výzkumné spolupráce.
První kroky jsme již učinili.

redakce
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andragogika

Katedra andragogiky patří
k nejstarším a největším
katedrám Univerzity Jana
Amose Komenského Praha,
přičemž studium oboru
Andragogika má velmi
dlouhou tradici a prakticky
od založení univerzity je
jedním z jejích pilířových
programů. Má tradici
vysokoškolského studia
oboru od roku 2001 a je
konstituována na základech
řízení a rozvoje lidských
zdrojů a dalšího vzdělávání
dospělých.

Katedra andragogiky
klade důraz

na odborný růst
pracovníků i studentů
U rozvoje této katedry stál především významný teoretik andragogiky PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.,
který byl zároveň i prezidentem
Asociace institucí vzdělávání dospělých v České republice a autorem
řady odborných publikací. Zasloužil
se o prosazení moderního pojetí
andragogiky, a to jak v teoretické,
tak i praktické rovině. Další výraznou osobností je prof. PhDr. Jan
Barták, DrSc., se snahou propojit
sociální vědy, andragogiku, me
diální management a personalistiku. Významným vedoucím katedry
byl doc. Dr. Milan Beneš, jenž je
v současné době jednou z dalších
předních osobností české andragogiky, teoretik a aktuálně zástupce
vedoucí katedry, který prosazuje
především užší specializaci na oblast
vzdělávání
dospělých.
Hlavním
předmětem jeho zájmu jsou andragogické teorie, teorie vzdělávání a výchovy a komparativní
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andragogika. Zajímá se také o filozofii výchovy a jeho publikace tvoří
základní učební text pro studenty
andragogiky. Představuje andragogiku jako dynamicky se rozvíjející
vědu. Chybět pochopitelně nemůže
doc. Jaroslav Mužík, DrSc., který
ve svých dílech rozpracovává didaktiku vzdělávání dospělých, androdidaktiku a obecné teoretické vymezení andragogické vědy. Je členem
akademického klubu České andragogické společnosti. Další významnou osobností působící na katedře
byla přední osobnost slovenské
andragogické scény, prof. Dr. Viera
Prusáková, DrSc., která začínala na Univerzitě Komenského
v Bratislavě. Stála u zrodu katedry
andragogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské
Bystrici. Působila na většině československých akademických pracovišť a zabývala se oblastí analýzy vzdělávacích potřeb dospělých

a reprezentovala členění systematické andragogiky. Podílela se na tvorbě legislativních dokumentů týkajících se vzdělávání na Slovensku
a působila jako ředitelka Institutu
dalšího
vzdělávání
VSEMVS
v Bratislavě.
V minulosti naše akademické pracoviště pořádalo pravidelně každým rokem andragogicky
zaměřenou mezinárodní vědeckou
konferenci „Andragogika“, které se
zúčastňovali přední čeští, slovenští
a evropští andragogové, konkrétně
pak konferenci „Andragogika 2011“
s tématem Vývoj kompetenčního
paradigmatu a jeho aplikace v edukačních vědách a tématem Aktuální
otázky andragogiky a vzdělávání
dospělých v ČR a Evropě; konferenci „Andragogika 2012“ s tématem
Vzdělávání dospělých – příležitosti a úskalí v globalizovaném světě
se dvěma podsekcemi – Současný
andragogický diskurz a Profesní
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vzdělávání; konferenci „Andragogika
2013“ s tématem Kvalita vzdělávání
dospělých. Katedra byla v minulosti řešitelem řady projektů zaměřených na vzdělávání dospělých a bylo
vydáváno periodikum Andragogická
revue věnované aktuální problematice vzdělávání dospělých.
Výuku na katedře zajišťují přední odborníci v oblasti andragogiky,
pedagogiky, psychologie, sociologie,
filozofie, práva, specialisté z podni-

pro vědu a Centrem distančního
vzdělávání, univerzitami a ostatními
vysokými školami v ČR i zahraničí.
Jako nezbytné se ukázalo zapojení do výzkumných projektů, akcent
na publikační činnost a samozřejmě
i na rozvoj národní i mezinárodní
spolupráce s odborníky na univerzitních, vědeckých a výzkumných
pracovištích. Pro katedru a obor
má zásadní význam její nepřetržitý
rozvoj.

Koncepce studia se opírá o humanitní základy evropské vzdělanosti a moderní společenskovědní přístupy.
kové a státní sféry. Někteří vyučující
působí zároveň i na externích vědecko-výzkumných pracovištích a jsou
zapojeni do výuky studia prezenčního, kombinovaného, distančního
a celoživotního vzdělávání.
Na katedře je kladen akcent
na posilování pozice předního univerzitního pracoviště pro andragogiku. Cílem je nabízet zájemcům
o studium program, který byl a bude
atraktivní pro uchazeče, a zároveň
ve spolupráci se všemi kolegy studium rozvíjet s důrazem na kvalitu,
obsah a uplatnitelnost absolventů.
Pro katedru a její vedení je důležitá podpora všech akademických
pracovníků zaměřená na motivaci,
na podporu jejich dalšího vzdělávání, aby byly zajištěny veškeré činnosti ve všech oblastech působení
katedry a samozřejmě i personální
stabilita. Významný je i pokračující
kvalifikační růst všech členů katedry, relevantní oborová profilace,
příznivé klima a dobrá spolupráce
pracovníků katedry. Neustále je kladen důraz na rozvoj pedagogické
činnosti. Nejen proto, aby byla zajištěna kvalita výuky, ale i pro odborný růst našich studentů. Všichni
členové katedry vedou a oponují
bakalářské, diplomové a doktorské
práce, pracují v komisích pro státní závěrečné zkoušky, které probíhají na Univerzitě Jana Amose
Komenského Praha. Podstatnou
složkou činnosti akademických pracovníků je kromě pedagogické činnosti také vědecký výzkum, publikační činnost, spolupráce s Centrem

Aktuálně je na katedře nabízen
bakalářský program Andragogika,
který je koncipován v souladu
s mezinárodními trendy studia
andragogiky, požadavky vzdělávací
a sociální politiky České republiky
a Evropské unie a potřebami praxe.
Koncepce studia se opírá o humanitní základy evropské vzdělanosti
a moderní společenskovědní přístupy, mezi něž zařazujeme i akcent
na multidisciplinaritu a interdisciplinaritu. Je soustředěna na jednotlivce, na jeho sociální prostředí,
na učení se a vzdělávání dospělých
a na práci a pracovní život lidí v různých kontextech, na rozličné oblasti
vzdělávání a rozvoje různých skupin
dospělých a aspekty řízení a rozvoje lidí v organizacích. Studijní program reflektuje i aktuální proměnu
společnosti projevující se například
kontinuálním stárnutím populace.
Pozornost je věnována problematice stárnutí a stáří na úrovni celospolečenské, na úrovni organizací
i na úrovni jedinců. Vedle důrazu
na vysokou úroveň teoretického
poznávání je sledován cíl blízkosti k pestré a proměňující se praxi.
Zároveň jsou naši absolventi připraveni k dalšímu studiu a profesnímu
rozvoji v rámci různých specializací. Součástí studia je i výuka cizích
jazyků probíhající po celou jeho
dobu. Student si může vybrat jeden
z pěti světových jazyků (angličtina,
francouzština, španělština, němčina, ruština). Studenti také mohou
na UJAK složit prestižní mezinárodní
jazykovou zkoušku telc.

A jaká je vize do budoucna? Pro
katedru byla, je a vždy bude velmi
zásadní motivace pracovníků, jejich
pracovní úsilí a zájem o rozvoj oboru. Pro obor a katedru bude podstatné posilovat zvyšování odborné
kvalifikace pracovníků, podporovat
je při zahajování jejich habilitačního
řízení a zaměřit pozornost na pedagogické působení pracovníků katedry v zahraničí. Zároveň bude potřeba pokračování podpory v oblasti
odborného rozvoje všech členů
katedry, tedy podpory spolupráce
na vědeckých a výzkumných projektech, publikacích, účasti na konferencích a dalších odborných
aktivitách včetně spolupráce mezi
jednotlivými katedrami univerzity.

Ivana Shánilová

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.,
je vedoucí katedry andragogiky UJAK.
Vystudovala pedagogiku a andragogiku. Ve svém oboru se věnuje vzdělávání dospělých, pedagogice,
pedagogickému výzkumu, didaktice a gerontagogice. Zajímá se rovněž
o oblast projektového řízení a eva
luaci ve vzdělávání. Dlouhodobě pracuje v oblasti dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, spolupracuje na projektech EU.
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Komunikační studia
směřují k přípravě

ambiciózních
a inspirovaných
profesionálů
V poslední čtvrtině 20.
století a na počátku století
následujícího prokazatelně
a zrychleně narostla
důležitost mezilidské
komunikace jako odpověď
na rostoucí komplexitu
globální lidské společnosti.
Je to umožněno zejména
technologickým pokrokem,
konkrétněji vznikem
a rozvojem internetu
a digitálních médií obecně.
V oblasti teorie se tento vývoj projevil mj. etablováním skupiny komunikačních věd, postupně splývajících
v komplexní obor, který převzal
od psychologie hlavní roli v reflexi
a především dalším rozvoji mezilidské komunikace, chápané ve větší
šíři, než to bylo možné v rámci klasických oborů zabývajících se sdělováním poznatků. V oblasti praxe
se pak tento vývoj projevil stále
pokračujícím růstem významu mezilidské komunikace jako tzv. měkké
kompetence, jejíž ovládání se stává
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obecným požadavkem pro výkon
stále většího počtu konkrétních profesí, zejména v oblasti řízení, politiky, služeb, kultury a dalších společensky významných lidských aktivit.
Tyto požadavky praxe lze snadno dokumentovat řadou různých
ad hoc organizovaných kurzů
komunikace, což zároveň dokládá
jistou absenci této tematiky v klasickém vzdělávacím systému. Proto
v posledních desetiletích vznikají
nové směry prakticky na všech stupních vzdělávání počínaje novými
předměty a rámcovými vzdělávacími programy v základním a středním školství a konče novými obory
na předních světových univerzitách.
Na nejvyšším stupni jsou tyto nové
obory nejčastěji označovány jako
komunikační studia, která v sobě
integrují některé tradiční obory,
např. žurnalistiku (obecněji mediální studia) či marketingovou anebo
manažerskou komunikaci, přičemž
právě integrace umožňuje přirozený
přenos zkušeností mezi jednotlivými
dříve separovanými směry vzdělávání, a tím usnadňuje i propojování jednotlivých dříve separovaných
oblastí teorie i praxe.

Jedním z markantních praktických
dopadů je kromě širšího uplatnění
absolventů jejich zvýšená flexibilita
ve smyslu reakce na změny trhu práce, ale především ve smyslu snazšího
uplatnění a přizpůsobení komunikace při zrychleném vývoji a změnách
jednotlivých pracovních oborů.
Univerzita Jana Amose Komenského
Praha šla v této oblasti vždy vstříc
požadavkům doby a má dnes již více
než dvacetiletou zkušenost s výukou
oboru Sociální a mediální komunikace či specializovanými komunikačními obory Audiovizuální komunikace a tvorba a Scénická a mediální
komunikace. Nabídka bakalářského
a magisterského vzdělání v komunikační oblasti na UJAK (tehdy ještě Vysoké škole J. A. Komenského)
oslovila mimořádně velký počet
zájemců z překvapivě široké oblasti
praxe počínaje státní správou přes
policejní obory, podnikatele nejrůznějších profesí a zaměření až k učitelům, střednímu zdravotnickému
personálu a jednotlivcům z mnoha
dalších oblastí. Mezi uchazeči z praxe tvořili největší skupinu právě lidé,
jejichž situace v zaměstnání přesně
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odpovídala výše zmíněné potřebě
mezilidské komunikace v manažerské práci.
Zvláštní skupinu tvořili od počátku existence studijního oboru pracovníci hromadných sdělovacích
prostředků a mladí zájemci o tuto
oblast z řad absolventů středních
škol. Už v prvých ročnících zájemců se vyskytovali i mladí pracovníci
z uměleckých oborů.
Práce se studenty na UJAK
na základě dlouholeté praxe jednoznačně prokazuje, že v rozhodující většině případů nejde o pouhou
potřebu získat „nějaké“ vysokoškolské vzdělání – naopak, ve většině
případů lze zejména u lidí z praxe
zřetelně pozorovat reflektovanou
potřebu zdokonalení v mezilidské
komunikaci a u mladých lidí ještě
zřetelnější zájem právě o tento obor
nebo oblast mezilidských interakcí.

pro okamžitou konkurenční výhodu
na pracovišti.
Široce prostupný studijní plán
s profilujícími moduly nabízí přípravu na kariéru v oblasti obchodu,
politiky, sociálních služeb, řízení,
práva, vzdělávání, umělecké tvorby.
Rozvíjí kritické myšlení a schopnost
prezentace efektivních zpráv, zdokonaluje schopnost analýzy a řešení problémů, zvládání konfliktů
a vytváření a udržování vztahů.
Komunikační
studia
zahrnují řadu témat, od osobního rozhovoru až po sdělovací prostředky,
jako je například televizní vysílání.
Komunikační studia se také zabývají
interpretací zpráv prostřednictvím
politických, kulturních, ekonomických, sémiotických, hermeneutických
a sociálních dimenzí v jejich kontextu.
Studijní program a profilující
moduly poskytují ucelený kontext

Komunikační studia zahrnují
řadu témat, od osobního
rozhovoru až po sdělovací
prostředky.
Studijní program Komunikační studia, akreditovaný na UJAK v roce
2020, je orientován na studenty
s různými zájmy a rozmanitými
talenty, poskytuje teorii, nástroje a techniky pro analýzu, správu
a zlepšení komunikace v každé sféře
profesionální a osobní interakce.
Profilující moduly v Komunikačních studiích rozšiřují názorovou
pluralitu a rozvíjejí větší informovanost a dovednosti v komunikačních
postupech. Cílem je připravit studenty na to, aby zaujali své místo jako
zodpovědní manažeři, angažovaní
občané a průkopníci řešení problémů ve svých komunitách a vybraných
oblastech práce.
Studijní program Komunikační
studia směřuje k přípravě ambiciózních a inspirovaných profesionálů,
aby se stali cennějšími a účinnějšími
lídry ve svém oboru. Interaktivní studijní plán integruje teorii komunikace s praktickou aplikací a poskytuje
studentům dovednosti nezbytné

vědění z oblasti teorie komunikace
v míře odpovídající bakalářskému
stupni (tj. vzdělávající odborníky
na příslušnou oborovou problematiku) a představují určitý společný
základ pro následnou specializaci
na konkrétní problematiku. V předmětech označených jako základní
si student osvojí znalosti a kompetence, které mu poskytnou široký
rámec vědění vázaný na obecnou
problematiku komunikace.
Koncepce komunikačního studijního oboru na UJAK je od počátku postavena na dvou základních
poznatcích:
- pro stále širší oblast činností,
zejména pak pro manažerské pozice, je potřebná rostoucí míra komunikačních znalostí a dovedností:
umění komunikovat je důležitou
měkkou kompetencí;
- nově etablované komunikační
vědy představují metodicky a terminologicky vhodný nástroj ke studiu a popisu významných aspektů

PhDr. ThDr. Radek
Mezuláník, Ph.D.,
je od roku 2010 vedoucím katedry
mediálních studií UJAK. Vystudoval
Pastorální teologii se zaměřením
na masmédia. Byl členem Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání a Rady
České televize.

celé řady lidských aktivit přesahujících tradiční pojetí přímé mezilidské
komunikace.
Mezilidská komunikace je v tomto pojetí chápána a předkládána se
širokým mezioborovým, resp. nadoborovým přístupem, který na základě
výše naznačené koncepce základních
pojmů umožňuje ve výuce pochopit
a vhodně přizpůsobit způsob komunikace nejrůznějším okolnostem
a potřebám od každodenních situací
běžného života přes manažerskou
komunikaci až ke speciálním formám
komunikace žurnalistické a v posledních letech i komunikace umělecké.
Je zřejmé, že tato koncepce je otevřená a může relativně snadno reagovat
na změny potřeb praxe.
Absolventi UJAK mají dlouhodobě nadstandardní uplatnitelnost
na trhu práce. Jednou z příčin je také
to, že na UJAK se klade velký důraz
na praktické zaměření výuky a studenti mediálně orientovaných programů mají pro studijní účely k dispozici profesionální audiovizuální
studio. Součástí budoucí profesní
přípravy je také výuka cizích jazyků. Student si může vybrat jeden
z pěti světových jazyků (angličtina,
francouzština, španělština, němčina, ruština). Studenti také mohou
na UJAK složit prestižní mezinárodní
jazykovou zkoušku telc.

Radek Mezuláník
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rozhovor

Studijní oddělení:

měli k dispozici dostatek zdrojových
materiálů.

osobní přístup
a velký rozsah úředních hodin

„Zajišťujeme, aby měli naši studenti vždy k dispozici
dostatek informací,“ říká vedoucí studijního oddělení UJAK
Mgr. Markéta Šonková. Jak se vyvíjelo studijní zázemí
od vzniku UJAK po současnost? A které studijní programy
jsou nejoblíbenější? I o tom jsme mluvili v rozhovoru pro
Univerzitní listy.
Vaše oddělení provází studentky
a studenty po celou dobu studia
a je první instancí, která jim pomáhá zvládat případné obtíže. Můžete
krátce nastínit, co všechno pro studenty UJAK zajišťujete?
Studijní oddělení zajišťuje vedení
studijní agendy, a to od podání přihlášky ke studiu až po státní závěrečné zkoušky a promoce absolventů včetně evidence plateb školného
a stipendií. Zodpovídáme také dotazy studentů i uchazečů o studium.
Studentům se snažíme poskytnout
podporu a pomoc s řešením jejich
individuálních studijních záležitostí.
S jakými požadavky se na vás nejčastěji obracejí studenti, případně
uchazeči o studium?
Uchazeči o studium se zajímají
zejména o průběh přijímacího řízení, náplň programů, detaily výuky
nebo výši školného. Za tímto účelem neustále doplňujeme a ak
tualizujeme informace na webových
stránkách. Studenti pak během studia řeší důležité termíny, postupy,
podmínky splnění studijních povinností, zápisy do vyšších ročníků,
kvalifikační práce, státní závěrečné
zkoušky a podobně. I pro ně proto
vznikají tematické informační materiály a pokyny, které zveřejňujeme
v informačním systému.
Dvacet let je opravdu dlouhá doba.
Jak se za tu dobu proměnila činnost
studijního oddělení? Co je dnes lehčí a co naopak těžší?
Do činnosti našeho oddělení se
promítají jak změny technické, tak
legislativní. Novela zákona o vysokých
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školách z roku 2016 nám například
umožnila po úpravě systému začít
odesílat studentům odpovědi na podané žádosti elektronicky, což šetří našemu oddělení, ale i studentům čas.
Postupné zpřesňování stávajících
a zavádění nových vnitřních předpisů má na naši práci obecně velký
vliv. Kvůli tomu také paradoxně řešíme mnohem více dotazů studentů,
než tomu bylo před 15 lety, kdy UJAK
měla kolem 6 000 studentů. Souvisí
to ale i s faktem, že studenti si podle mého názoru více než v minulosti vybírají, kam investují svůj
čas a finanční prostředky, a proto
pochopitelně požadují větší množství
informací.
Studijní oddělení je k dispozici v průběhu víkendů, do nichž je soustředěna výuka studentů kombinovaného studia, což zejména na veřejných
vysokých školách není vždy pravidlem. Mají studenti UJAK ještě
nějaký další nadstandardní servis ze
strany studijního oddělení?
Naše studijní oddělení již v době
mého nástupu charakterizoval individuální přístup ke studentům a velký rozsah úředních hodin. V této
tradici pokračujeme doposud. Mně
osobně v pozici studentky veřejné
VŠ nevyhovovaly omezené úřední
hodiny, neosobní přístup a zejména postoj, že student si má všechny informace zjistit a sehnat sám,
i proto nyní usilujeme o pravý opak.
Snažíme se sice v tomto směru vést
studenty k samostatnosti, tedy aby
si informace sami vyhledávali, nicméně zároveň zajišťujeme, aby vždy

Pandemie covidu-19 představovala
nejen pro vysoké školství značnou
zkoušku. V čem se nejvíce projevila
v agendě vašeho oddělení? A je již
dnes situace opět „standardní“?
Naši administrativní činnost pandemie a s ní spojená neúčast studentů na prezenční výuce příliš nepostihla; jak jsem již uvedla, o elektronizaci
systému usilujeme dlouhodobě. Nyní
už se situace vrátila do doby před
pandemií, nicméně některé nástroje,
které jsme se naučili využívat v jejím průběhu, používáme i nadále –
v letošním roce například úspěšně
proběhlo již druhé online setkání se
studenty končících ročníků, v jehož
rámci byla probírána témata jako
průběh letního semestru, státních
závěrečných zkoušek nebo promocí.
O jaké studijní programy je
v poslední době na UJAK největší
zájem? Mění se jejich oblíbenost
v průběhu času?
Stabilně největší zájem projevují uchazeči o pedagogicky zaměřené programy – ty koneckonců tvoří
základ naší nabídky. Zájem o ostatní
programy se během let proměňuje,
dlouhodobě je ale úspěšným programem Právo v podnikání a také
zmíním nově akreditovaný program
Komunikační studia, jenž navázal
na dlouholetou tradici oboru Sociální
a mediální komunikace.

Mgr. Markéta Šonková
na UJAK působí od roku 2007, vedoucí studijního oddělení se stala roku
2009.
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Tlumočení
do znakové řeči
i osobní asistence.
To je Akademické poradenské
centrum UJAK

Speciální pedagogika byla prakticky
od počátku pilířovým oborem Univerzity Jana Amose Komenského Praha.
Není tedy divu, že univerzita se snaží
vytvořit optimální podmínky i lidem se
speciálními vzdělávacími potřebami –
právě pro ně ve škole již od roku 2005
funguje akademické centrum podpory
studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami, které pomáhá studentům
se zdravotním postižením a zdravotním
nebo sociálním znevýhodněním.
Služby centra zahrnují pedagogicko-psychologické
poradenství, sociálně-právní poradenství, studijní
a profesní poradenství, zprostředkování služeb
osobní asistence, zprostředkování logopedické
péče, zajištění tlumočení do znakového jazyka
a artikulačního tlumočení. Studentům je dále nabízena podpora při adaptaci na vysokoškolské stu
dium, při komunikaci s vyučujícími a při zajišťování
úpravy podmínek studia.
„Za dobu existence Akademického poradenského centra jím prošlo 150–180 studentů. Realizace specifických podpůrných opatření
umožňuje individualizaci průběhu i závěru studia
s podmínkou vyrovnání vzdělávacích příležitostí a shody vzdělanostních výstupů,“ popisuje
doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. Pochopitelně
se za dobu existence Akademického poradenského centra vyvíjely i jeho služby. Centrum
samozřejmě reagovalo i na pandemickou situaci – v souvislosti s protipandemickými opatřeními došlo podle docentky Kocurové ke zvýraznění
distančních forem studia, které často umožňují
i zkvalitnění přístupu ke studentům se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Služby centra jsou určeny nejen studentům
UJAK, ale i uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji řešenými problémy jsou
úprava podmínek výuky a uzpůsobení podmínek
vykonání zkoušek, dále také zajištění individuálního studijního plánu, individuálního psychologického poradenství a kariérového poradenství.
V rámci činnosti centra probíhají také odborné
vzdělávací akce nejen pro studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami.

Projekty katedry
speciální pedagogiky
uspěly v interní
grantové soutěži UJAK
Pedagogové katedry SPPG získali v interní grantové soutěži
tři výzkumné projekty, které budou podpořeny MŠMT v rámci
podpory pro dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. První je zaměřen na oblast speciální pedagogiky, druhý je orientován na resocializační a penitenciární pedagogiku – specializace SPPG – a třetí je na pomezí obou disciplín.
Realizace těchto projektů bude deklarovat úzkou spolupráci
obou programů.

Speciální potřeby osob ve výkonu
trestu

Projekt zmapuje kvantitativní a kvalitativní charakteristiky specifické části vězeňské populace. Pracovníci katedry
SPPG budou podle svých odborných specializací ve věznicích sledovat psychická a sociální specifika jednotlivých
skupin osob s postižením se zaměřením na jejich speciální
potřeby. Při řešení projektu se předpokládá úzká spolupráce s obdobnými pracovníky jednotlivých věznic.

Vzdělávání žáků s SPU v době
distanční výuky

Projekt bude věnován jedinečné situaci distančního vzdělávání jedné ze skupin žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami – žáků se specifickými poruchami učení.
Řada výzkumníků už zpracovala některé z psychosociálních,
didaktických i manažerských pohledů na období posledních
dvou let, které přineslo v celé společnosti i ve školství zatím
jedinečnou zkušenost a v mnoha ohledech nečekané výzvy.
Žáci se specifickými poruchami učení a chování jsou
početně největší skupinou mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrovanými do hlavního vzdělávacího proudu. Jejich vzdělávání a školní úspěšnost vykazují
jisté specifické souvislosti v současném nelehkém období.
Nejedná se rozhodně o skupinu homogenní, což bude při
přípravě výzkumných nástrojů třeba vzít v úvahu.
Projekt zmapuje postoje k distanční výuce z pohledu žáků
a jejich učitelů. Do realizace projektu budou zainteresováni
studenti předmětu specifické poruchy školních dovedností.

Uplatnění mladých dospělých
opouštějících dětský domov
na současném trhu práce

Problematika zaměstnanosti mladých lidí opouštějících zařízení pro výkon ústavní výchovy patří mezi aktuální celospolečenská témata. Zejména dnes, kdy dopad pandemie covidu-19 masivně mění trh práce, je třeba věnovat zvýšenou
pozornost přístupu k zaměstnání této ohrožené skupiny.
Hlavním cílem předkládaného projektu je identifikovat
výzvy, které čekají na mladé dospělé po ukončení ústavní
výchovy při jejich vstupu na trh práce. Vedlejším cílem projektu je zjistit, nakolik jsou tito mladí dospělí na realitu současného trhu práce připravováni ještě během svého pobytu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy.
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Ohlédnutí za studiem

na UJAK

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
má za dobu svého působení desetitisíce
úspěšných absolventů. Jak na svá školní léta
vzpomínají? A co dává výuka současným
studentům?

navazující magisterské studium, proto jsem přešla na jinou školu, ovšem
s dobrými znalostmi, které v navazujícím studiu využívám a rozhodně budu využívat v jakékoli budoucí
práci v médiích.

Bc. Sabina ROJKOVÁ
Studijní obor Scénická
a mediální studia
Studium absolvovala v roce 2020

Ocenila jsem interaktivní
přístup k výuce

Pro obor Scénická a mediální studia na UJAK Praha jsem se rozhodla, jelikož se v médiích díky své
herecké profesi pohybuji již mnoho
let a zajímal mě pohled z té druhé strany. Tedy nejen před kamerou, ale i práce za ní a vše, co se
k ní pojí. Zároveň jako každý člověk
média vnímám denně, jsou všude
kolem nás a ovlivňují naše názory a postoje, mají obrovskou moc
utvářet veřejné mínění. Obor, který
jsem si vybrala, nabízí široké spektrum předmětů, jako jsou tvůrčí psaní, kulturní management, hudební
dramaturgie, teorie a dějiny filmu,
interpretační seminář, marketingové
strategie, základy filmového scénáře
a mnoho dalších. Učili jsme se psát
kritiky a recenze, rozebírat filmová
díla, a dokonce jsme pro předmět
výtvarné formy absolvovali zápočtové zkoušky v galeriích. A právě tento interaktivní přístup k výuce jsem
velmi ocenila. Mimoto je škola vybavená studiem s možností využití práce s kamerou i nahrávacím pultem
a zeleným plátnem (green screen).
Během studia jsem získala široký
rozhled, který lze využít v mediálním
prostředí. Bohužel UJAK nenabízela
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Mgr. Ondřej KUSÁK
Studijní obor
Sociální a mediální
komunikace

Na marketingové pozici – Wholesale
& Offline Presence – bylo mojí hlavní
pracovní náplní kompletní zajišťování outdoorových kampaní, otevření 1. mimopražského butiku HB
v Českých Budějovicích, podpora
velkoobchodních partnerů po celé
České a Slovenské republice, realizace PR, sjednocení firemní identity
a vyhledávání příležitostí na trhu.
V současné době pracuji pro
společnost CETIN, která provozuje
a vlastní největší telekomunikační síť
pokrývající celé území České republiky. Je nezávislým velkoobchodním
hráčem bez vazeb na konkrétního
poskytovatele. Jako člen marketingového týmu mám na starosti eventy a partnerství, čímž zodpovídám
za plánování, organizování, realizování a vyhodnocování interních
a externích akcí i CSR aktivit.

Studium absolvoval v roce 2018

Poznatky ze studia na UJAK
využívám v profesním
životě

Reklamu, PR a marketing lze zařadit
do dynamicky se rozvíjejících oborů,
v nichž se uplatní obchodní duch
i kreativita. To bylo hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl jít tímto
směrem a pokračuji v něm i v současném povolání ve společnosti
CETIN. Na období studií na vysoké
škole vzpomínám velice rád, protože jsem zde získal řadu přínosných informací a poznal lidi, kteří
mne doprovázejí v životě doposud.
Předně kladně hodnotím profesionální přístup vyučujících, kteří předměty vedli ve vyváženém poměru
teorie a praxe.
Po dokončení vysoké školy jsem nastoupil do Hodinářství
Bechyně, které se specializuje
na prodej a servis luxusních švýcarských a německých hodinek.

Mgr. František BERGER
Studijní obor
Sociální a mediální
komunikace
Studium absolvoval v roce 2018

UJAK vydláždila cestu
k vysněnému zaměstnání

Už před maturitou jsem byl rozhodnut, že se chci profesně věnovat žurnalistice. Sociální a mediální komunikaci na Univerzitě Jana
Amose Komenského v Praze jsem si
vybral z prostého důvodu – kamarád
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studoval stejnou školu a kvalitu výuky si pochvaloval.
Navzdory mnohým pochybovačům, zda jsem si zvolil správnou školu, musím říct, že rozhodně nelituji.
Za pozitivní považuji hlavně zkušenost z nadstandardně vybaveného
univerzitního studia, kde jsem měl
možnost vyzkoušet si televizní a rozhlasové vysílání. Přiznám se, že natáčení u mikrofonu a před kamerou
pro mě bylo velké utrpení, což mě
alespoň utvrdilo v tom, že se dále
musím orientovat na tištěná média.
I proto jsem si oblíbil předměty
zaměřené zejména na český jazyk
a mediální výchovu. Kdybych měl
možnost vrátit čas, rozhodl bych se
úplně stejně jako tenkrát.
Dodnes pracuji v Olomouckém
deníku, kde jsem za studií absolvoval letní stáž. Z okresního redaktora a posléze krajského reportéra
jsem se vypracoval v člena centrální
redakce, kde se podílím na provozu
zpravodajského webu Deník.cz. Hodí
se mi nejen znalost gramatiky a stylistiky, ale také rady, jak zaujmout
titulkem, kde získávat informace
nebo jakým způsobem třídit a využívat zdroje. Vše podstatné jsem se
naučil právě na Univerzitě Jana
Amose Komenského.
Lásku k psaní a fotografování
ve mně probudila spolupráce se
Zámečkem – časopisem pro dětské domovy. Ta začala krátce poté,
co jsem se kvůli špatné finanční

situaci v rodině dostal do ústavní
péče, a gradovala v průběhu středoškolského studia na gymnáziu Open
Gate v Babicích u Prahy. Ve vydávání
čtvrtletníku a správě jeho webových
stránek se angažuji dodnes. Nutno
dodat, že nákladné studium bych si
nemohl dovolit bez sociálního stipendia (2005–2012) a grantu (2012–
2018) od Nadace The Kellner Family
Foundation. Děkuji za podporu!

Mgr. Monika DUDKOVÁ
Studijní obor
Sociální a mediální
komunikace
Studium absolvovala v roce 2017

Díky UJAK jsem zjistila, že
škola může být i zábava

Mým snem bylo věnovat se žurnalistice a být tak trochu jako můj
naprostý vzor Josef Klíma. A tak jsem
si podala přihlášku na UJAK, obor
Sociální a mediální komunikace. Byť
nerada (kdo by chtěl studovat dalších pět let, když ho to na střední

škole absolutně nebavilo), přece jen
jsem na vysokou nastoupila a tím
začalo jedno velké dobrodružství!
Ze začátku jsem si myslela, že je
to jen zlý sen a co vlastně na škole dělám, vždyť skoro nic neumím
a dosti věcem ani nerozumím.
Dodnes si pamatuji, jak jsem se
před první zkouškou ze sociologie doma zhroutila. Postupně jsem
však dospěla k názoru, že mě škola
neskutečně baví. Ještě aby ne, vždyť
nás učily kapacity z oboru. Díky nim
jsem získala ty největší možné zkušenosti z oblasti médií a mohla si
toho dost vyzkoušet. Ať už se bavíme o práci před kamerou, za mikrofonem, foťákem, nebo ve střižně.
A i když se práci v médiích nevěnuji a můj sen být jako Josef Klíma se
nakonec rozplynul, jsem neskutečně
vděčná za všechny zkušenosti, které
jsem díky univerzitě získala.
Díky facebookovým stránkám
UJAK jsem objevila nabídku na práci v PR agentuře. Neváhala jsem,
poslala jsem životopis a po absolvování pohovoru jsem práci získala. Říkala jsem si, že mě přece škola
připravila i na práci v marketingu.
A i když praxe je leckdy trochu jiná,
měla jsem kvalitní základy, které
stačilo jen rozvíjet. V současné době
jsem sice maminka na plný úvazek,
ale v PR agentuře jsem i přes tuto
náročnou práci stále již 4 roky a pevně věřím, že v ní i nadále zůstanu.
A to vše jen díky UJAK!
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Mgr. Daniela
RADINOVÁ
Studijní obor
Sociální a mediální
komunikace

jde o představování novinek v motocyklovém světě, či různé charitativní akce, jako jsou například Ladies
Ride, The Distinguished Gentleman’s
Ride a jiné. Pracuji jako OSVČ, hlavní
náplní je pro mě marketing a k tomu
mám spoustu dalších aktivit. Nyní
se snažíme rozjet společné podnikání s přítelem, kde jsme v automobilovém světě přišli na nedostatek, sepsali projekt a ten se jakousi
náhodou dostal k potenciálnímu
investorovi, kterému se projekt velice zamlouval. Tak nám držte palce
a třeba o nás ještě uslyšíte.

Studium absolvovala v roce 2018

Vzpomínky na studijní léta
na UJAK

Mé studium nezačalo na Univerzitě
Jana Amose Komenského, ale
již o rok dříve na jiné univerzitě.
Rozhodnutí přestoupit na UJAK
bylo to nejlepší, co jsem mohla
udělat. Zde jsem studovala bakalářský i magisterský obor Sociální
a mediální komunikace. Nikdy bych
nevěřila, že tohle někdy řeknu, ale
studium mi chybí. Každý den nové
zážitky a nové zkušenosti. Studium
na UJAK bylo skvělé, co se nabytých zkušeností z praktických oborů týká. Někteří profesoři to měli
opravdu perfektně zpracované tak,
že nám dokázali představit různé
pracovní obory, abychom věděli, co
všechno můžeme dělat po ukončení studia, pokud někdo stále ještě
neměl jasno. Možnosti některých
profesorů dostat nás na odborné
pracoviště mimo školu, abychom se
podívali, jak to doopravdy funguje,
nebo pozvání zajímavých lidí k nám
na přednášky, či dokonce pomoc
zařídit jakousi stáž byly od nich více
než skvělé.
Během studia jsem měla štěstí na pracovní příležitosti. Přes
manažerské pozice jsem se dostala
až k samotnému marketingu. Začalo
to prací pro různé světové kosmetické značky, se kterými jsem se zúčastnila řady velkých akcí, jako například Mercedes-Benz Fashion Week,
a pokračovalo to dál až k tomu, co
je mi nejblíže, a tím jsou motocykly.
Sedm let spolupracuji na velkých
akcích, které jsou vždy nějakým způsobem spojené s motocykly. Ať už
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David LINDOVSKÝ
Student 3. ročníku

Studijní obor Scénická
a mediální studia

Po absolvování gymnázia jsem
věděl, že mám již od útlého věku
blízko k hudbě a k filmům. Studijní
program Scénická a mediální studia
mne zaujal právě uměleckým zaměřením, a tak jsem rodičům oznámil
své finální rozhodnutí a oddal se
komplexnímu světu umění a médií.
První vzpomínka, která se mi
z těchto skromných začátků vybaví, je neustálý pocit, že odcházím
z hodin naplněn inspirací a motivací zkoumat témata a zajímavosti
i nadále, ve volném čase. Osobně
bych si nedokázal představit stu
dium oboru, jenž by mě i v osobním
životě nefascinoval a v němž by mi

všechny předměty v tomto nevycházely vstříc.
Rozmanitost
mého
studijního programu mi zpřístupnila bližší
vhled do jednotlivých oborů me
diálního světa, ať prostřednictvím
studijních materiálů, nebo i diskuzemi s pedagogy, kteří mají v různých
oborech dlouholeté zkušenosti.
Ve druhém ročníku jsem se již podílel na ozvučení řady studentských filmů, vytvořil jsem hudební podkresy
pro krátké snímky a naskytla se mi
také příležitost kreativní režie módní
reklamy. Spojením zkušeností z praxí, vědomostí z hodin a motivace
od pedagogů a spolužáků jsem si
našel cestu k zajímavým projektům,
workshopům, teoretickým přednáškám (nejen na půdě UJAK). Často
vzpomínám na komplexní předměty zvuková tvorba a režie a filmový
dokument s filmovým režisérem panem docentem Petrem Kaňkou, díky
kterým jsem si i při dálkovém studiu
v tehdejší pandemické situaci dokázal uvědomit své možnosti v audiovizuálním průmyslu, především díky
rozsáhlé teorii a aktivním praxím.
Podstatnou roli ve vzdělávání
hrálo i univerzitní studio, ve kterém jsem si vyzkoušel moderátorské výstupy před kamerou či rozhlasové vyprávění. Konverzacemi
o našich výkonech jsem se sblížil
i se spolužáky a od té doby je spolupráce ve skupinách přirozená
a praktická. Zpřístupnila se mi tak
nečekaně zajímavá kreativní dovednost, kterou mohu využít, naskytne-li se mi příležitost. Nyní je tu
třetí ročník, poslední semestr, získávám finální atestace a připravuji
obhajobu bakalářské práce. Moje
studium se blíží ke konci a poslední,
co zbývá, je střádat další vědomosti, využívat rady pedagogů a jít dále
tou správnou cestou, kterou mě
v průběhu studia Univerzita Jana
Amose Komenského vedla.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha má za dvě dekády svého
působení desítky tisíc úspěšných absolventů, kteří se uplatnili napříč
obory a specializacemi. O jejich nadstandardní uplatnitelnosti ostatně
svědčí hned několik nezávislých výzkumů. Z našich absolventů máme
velkou radost a přejeme jim i současným studentům mnoho úspěchů
do dalšího působení.
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Mezinárodní vztahy

Mezinárodní
vztahy
a diplomacie

stálá aktuálnost a široká
škála uplatnění
Mezinárodní vztahy a diplomacie patří mezi nejmladší studijní programy UJAK. O tom, jak program vznikal a čím přitahuje studenty, se rozhovořil Mgr. Jiří Víšek, Ph.D., vedoucí
katedry mezinárodních vztahů a diplomacie.
Studijní program Mezinárodní vztahy a diplomacie patří na UJAK co
do zaměření mezi nejmladší. Jak
se zrodila idea podobný program
uvést v život?
Hlavní idea je velice úzce spojena
s angažmá prof. PhDr. Oskara Krejčího,
CSc. Pan profesor se s panem rektorem dohodl na zřízení Institutu globálních studií UJAK, který se měl prioritně
zaměřovat na pořádání národních
a mezinárodních konferencí, workshopů a dále měl cílit na vědecko-výzkumnou činnost. Po pár měsících existence
institutu jsme mohli spatřovat řadu
úspěchů na národním i mezinárodním
poli působnosti. Důkazem toho mohou
být některé konference, které byly
na UJAK pořádány, a aktivní spolupráce s vybranými zastupitelskými úřady
v České republice. Konkrétně se jednalo o Velvyslanectví Státu Izrael v Praze,
v kontextu této spolupráce nám velice pomohl JUDr. PhDr. Milan Kenkuš,
M.A., CSc., dr. h. c., který například
inicioval přednášku izraelského velvyslance Garyho Korena na UJAK.
Na základě těchto skutečností pan rektor inicioval podání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu
Mezinárodní vztahy a diplomacie. Také
je třeba zmínit, že i tehdejší otázky
mezinárodního bezpečnostního stavu
dávaly této myšlence tzv. zelenou.
Komu jsou Mezinárodní vztahy
a diplomacie určeny?
Studijní program je určen
rozsáhlému množství posluchačů. U prezenční formy studia se

zpravidla jedná o studenty, kteří
navazují na své předchozí středoškolské vzdělání a tento studijní program si zvolili především z důvodu
jeho atraktivity a možného budoucího uplatnění. Studenti kombinované formy studia již z velké části
pracují a studiem nabyté znalosti
a dovednosti implementují do praxe, případně potřebují dosáhnout
bakalářského vzdělání, aby mohli
na svých pracovních pozicích dále
postupovat.
Kde najdou studenti uplatnění?
Absolventi se mohou uplatnit
jako specialisté či vedoucí pracovníci
na základní a střední úrovni především
ve státní správě, PR a poradenství
v oblastech, které se dotýkají mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce vyžadující diplomatické chování
a jednání. Dále například v zájmových
skupinách, politických stranách, lobbingu a sdělovacích prostředcích
v EU a jiných evropských strukturách,
v mezinárodních organizacích vládních
i nevládních, v zahraničních firmách
a institucích působících v ČR, v českých firmách působících v zahraničí,
v oblasti poradenství u nadnárodních
institucí či například v českých institucích v zahraničí jako reprezentanti
českého průmyslu, obchodu, kultury
atp. Je třeba uvést, že uplatnění absolventů je individuální, záleží, jaký směr
si v praxi zvolí.
Program je akreditován od roku
2018, má tedy již první absolventy.

Mgr. Jiří Víšek, Ph.D.,
je vedoucím katedry mezinárodních vztahů a diplomacie. Taktéž
působní na katedře veřejného práva
Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky
v Praze. Dlouhodobě se zabývá otázkami z oblasti bezpečnosti a ochrany
lidských práv.

Jak jejich studium probíhalo? Víme,
kam budou směřovat jejich kroky?
Ano, minulý rok, tj. v roce 2021,
vyprodukoval studijní program MVD
první absolventky a absolventy. Část
z těchto studentů pokračuje v rámci
navazujících magisterských studijních programů, především se v tomto
smyslu jedná o studenty prezenční
formy studia.
Čím je studijní program MVD atraktivní pro uchazeče o studium?
Především svým multidisciplinárním charakterem. V rámci studia
mají uchazeči možnost se seznámit
s ekonomickými, bezpečnostními,
diplomatickými a právními aspekty,
což umožňuje širokou škálu uplatnění, nejen v diplomatických službách.
Je stále aktuální, a to vzhledem
k recentním globálním či regionálním výzvám, především bezpečnostní povahy. V současnosti se jedná
kupříkladu o ozbrojený konflikt
na Ukrajině či sekundárně o aplikaci ekonomických sankcí vůči Rusku.
Pominout nelze ani tuzemské bezpečnostní a ekonomické otázky,
například politickou komunikaci
současné humanitární, respektive
uprchlické krize.

redakce
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Speciální pedagogika byla
akreditována v roce 2001
jako druhý obor tehdejší
Vysoké školy Jana Amose
Komenského (VŠJAK). Stala
se tak základním pilířem
školy a své místo si udržela
až do současnosti.
Vytvořit tento prestižní obor na první soukromé vysoké škole v ČR dle
nejnovějších trendů a přitom navázat na tradiční vzdělávání v tomto
oboru, to byla velká výzva. Hlavním
záměrem bylo respektování tradičního vzdělávání speciálních pedagogů,
implementace nových evropských
trendů v tomto vzdělávání a aplikace změny filozofického přístupu
k člověku s postižením. V neposlední řadě to byla podpora rozšíření
nových kompetencí pro speciální
pedagogy.
Vzhledem k tomu, že většina
pedagogických pracovníků na vysoké škole pocházela buď z akademické sféry, nebo to byli špičkoví
pracovníci ze speciálněpedagogické
praxe, podařilo se vytvořit obor, který byl konkurenceschopný s veřejnými vysokými školami a zároveň
vykazoval svým výběrem a složením
předmětů vysokou atraktivitu pro
uchazeče. Během brzké doby se
podařilo navázat spolupráci se speciálněpedagogickou praxí tím, že
se vytvořila síť speciálněpedagogických zařízení, která zastupovala
jednotlivé studijní specializace. Byl
vytvořen kabinet praxe, stanoveni
garanti praxí a mentoři, a podařilo
se tak umožnit propojení teoretických znalostí studentů s odborným
prostředím.
Potřeba kvalifikovaných odborníků z oblasti speciální pedagogiky v terénu narůstala a univerzitě
se následně podařilo akreditovat
dva magisterské programy; jeden
se zaměřoval na oblast učitelství
a druhý na oblast poradenskou.
Rozšiřovala se síť speciálněpedagogických zařízení, kde mohli studenti
vykonávat praxi, a zároveň se podařilo zapojit odborníky z praxe jako
experty z terénu do výuky studentů
a jako vedoucí bakalářských a diplomových prací.
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Speciální pedagogika na UJAK

retrospekce,
současnost, vize
Věda, zahraniční
spolupráce i podpora
studentů

V oblasti vědy a výzkumu se podařilo začlenit jak pedagogy, tak studenty do vědecko-výzkumných úkolů.
Studenti se svými aktivními vstupy
podíleli na průběhu výzkumných
úkolů a zároveň se tím připravovali
na zpracování bakalářských a diplomových prací nebo je s nimi přímo
propojovali. Univerzita získala řadu
významných grantů a byl jí udělen
statut výzkumné organizace.
V rámci programu Erasmus se
podařilo navázat spolupráci s řadou
prestižních zahraničních univerzit,
čímž se umožnila mobilita jak učitelů, tak studentů.
V rámci podpory studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami se podařilo při katedře speciální pedagogiky založit Akademické
poradenské centrum. Toto centrum
se orientuje na podporu současných
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň umožňuje studijní poradenství uchazečům
o studium. Odborníci z centra dále
poskytují pedagogické, psychologické, sociální poradenství a další

dle svých odborností – například
logopedické poradenství, tlumočení
do znakového jazyka a další.
V současné době se Speciální
pedagogika na UJAK řadí mezi velmi
žádané studijní programy, oslovuje
zejména ty, kteří svou životní náplň
vidí v podpoře a pomoci druhým.
Zahrnuje
širokou
problematiku
všech věkových kategorií od narození až po seniorský věk, umožňuje
seznámení se s jednotlivými subdisciplínami speciální pedagogiky, které
zahrnují jednotlivé druhy postižení,
a respektuje mezioborový přístup.
Studenti se tak připravují na práci v resortech spadajících do gesce
MŠMT, MPSV, MZ, MS a dalších.

Kvalitní vzdělání
a příprava na praxi

Filozofie
přístupu
k
člověku
s postižením prošla v různých historických etapách bouřlivým vývojem. V současné době je základ
vzdělávání, podpory a péče orientován v rámci inkluzivních trendů na podporu individuality člověka s postižením, na posilování
jeho osobnosti, pomoci naplňování jeho životních cílů a tužeb,
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na uplatňování myšlenky předcházení vzniku postižení v rámci principu prevence, učení zdravého životního stylu, socializace, resocializace
a dalších. Inkluzivní přístupy umožňují rovné a přístupné vzdělávání
pro všechny v běžném vzdělávacím
proudu. Speciální školy, pro které
jsou primárně připravováni speciální pedagogové, však mají své pevné místo pro ty, kteří by vzdělávání
v běžném proudu i za přítomnosti
různých druhů podpůrných opatření
nezvládli. Speciální pedagogové jsou
na UJAK připravování na svou profesi tak, aby těmto jedincům poskytli
kvalitní vzdělávání, výchovu, podpořili je v osobním růstu a v posilování
zdravého sebevědomí, umožnili jim
hledat svůj cíl a naplnit svůj život,
jak je to vzhledem k jejich jinakosti možné a jak si to zaslouží nejen
oni, ale i jejich rodiny. Vítáme větší
míru zapojení speciálních pedagogů do běžných škol – umožňuje to
vnést větší odbornost do přístupu
k žákům s jinakostí a zvyšuje kvalitu
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Program Speciální pedagogika,
který spadá pod tzv. regulované profese, byl na UJAK nově akreditován
v roce 2019 v souladu s akreditačními požadavky a složením předmětů
naplňuje standardy MŠMT a MPSV.
Nová koncepce zahrnuje současné evropské trendy ve vzdělávání
a složení předmětů ve studijním plánu se vyznačuje velkou rozmanitostí a atraktivností v souladu se standardy, včetně skloubení edukačních
aktivit s terapeutickými.
Do výuky studentů tradičně
vstupují odborníci z praxe, jedná se
zejména o vedoucí pracovníky jednotlivých
speciálněpedagogických
zařízení, se kterými katedra dlouhodobě spolupracuje. Katedra tím
získala řadu smluvních zařízení
na praxi, které reflektují jednotlivé
specializace – subdisciplíny – speciální pedagogiky, a umožňují tak studentům seznámit se a odborně pracovat s jedinci s rozmanitými druhy
postižení.
Studenti katedry speciální pedagogiky, jak studia prezenčního, tak
studia kombinovaného, se aktivně a pravidelně zapojují do aktivit

katedry, do vědecko-výzkumné činnosti a jako dobrovolníci například
při organizaci konferencí, odborných
workshopů apod. Velmi žádaná aktivita je zapojení studentů do našeho
tradičního projektu „Dobrovolnická
činnost studentů v prospěch seniorů
a dětí s postižením – aplikace nových
trendů do oblasti speciálněpedagogické podpory“, kde studenti pomáhají organizovat volný čas seniorů
v domě s pečovatelskou službou
v Praze 3, a naplňují tak princip mezigeneračního setkávání. Další skupina
studentů v rámci tohoto projektu pracuje v integračním centru Zahrada,
což je speciálněpedagogické zařízení
pro děti se souběžným postižením
více vadami. V tomto zařízení mají
studenti možnost vidět kompletní,
vysoce erudovanou práci speciálních pedagogů při práci s dětmi se
souběžným postižením více vadami.
To, že jsou na UJAK studenti
s velkým zájmem o obor a se srdcem na pravém místě, se ukázalo
i v době pandemie covidu-19, kdy
se mnoho z nich zapojilo do nejrůznějších dobrovolnických aktivit, jako
bylo učení a hlídání dětí zdravotníků, policistů, hasičů, šití roušek, rozvoz dezinfekčních přípravků apod.
V současné době se zase účastní
při organizaci pomoci uprchlíkům –
pomáhají například s vyplňováním
volného času dětí, výukou českého
jazyka, při vyřizování dokladů, jako
herní klauni apod.

Vize do budoucna
i hrdost
na absolventy

Co se týče vizí do budoucnosti, má katedra SPPG velké plány.
Vzhledem k tomu, že program
Speciální pedagogika je základním
a zaštiťujícím pilířem na UJAK pro
programy spadající do tzv. pomáhajících profesí – SPPG a REPED,
plánuje katedra podat akreditaci
dalšího bakalářského programu,
Sociální práce, aby se tak splnila
triáda těchto programů. Katedra
dále usilovně pracuje na akreditaci
navazujících magisterských programů SPPG a REPED v rámci mezioborové spolupráce.
V oblasti vědecko-výzkumné
činnosti se katedra chce zaměřit

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.,
je vedoucí Katedry speciální pedagogiky UJAK Praha. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala magisterský obor zaměřený
na speciální pedagogiku, posléze rigorózní řízení a doktorské studium.
Dráhu vysokoškolského pedagoga
započala rovněž na PedF UK v Praze,
kde působila do roku 2000, a poté se
podílela na tvorbě nového studijního
oboru Speciální pedagogika na
VŠJAK. Zde rovněž začala pracovat
jako odborná asistentka. V odborné praxi působila v zařízeních zaměřených na jedince se sluchovým, mentálním a řečovým postižením. Její profesní
orientace je rozložena napříč spektrem
speciální pedagogiky a na oblast vysokoškolského poradenství.

na zkoumání problematiky osobnosti speciálního pedagoga a jeho nové
role v 21. století, řešení problému
syndromu vyhoření u speciálních
pedagogů v nových podmínkách
a na analýzu podmínek uplatňování
psychohygieny u studentů speciální
pedagogiky již v průběhu studia.
Na
základě
zpětné
vazby
od našich absolventů máme možnost sledovat jejich profesní kariéru. Těší nás, že pracují v oboru, který vystudovali, jsou v něm úspěšní
a dobře reprezentují svou alma
mater. Je to pro nás důkaz, že naše
práce a úsilí nejsou marné.
Na závěr je nutné podotknout, že
za dvacet let existence katedry speciální pedagogiky na UJAK jsme hrdi
na naše absolventy a na výsledky
naší práce, kterou děláme s láskou
a s největší zodpovědností.
Jarmila Klugerová
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CIZÍ JAZYKY

ujak:

Brána jazyků
otevřená
Výuka jazyků má na Univerzitě Jana
Amose Komenského Praha dlouholetou tradici. Katedra cizích jazyků
vznikla současně se založením školy a již od svých počátků zajištovala v rámci jednotlivých studijních
oborů jazykovou výuku pro své studenty se zaměřením jak na výuku
obecného, tak i odborného a akademického jazyka. Zpočátku se nejvíce studentů hlásilo na semináře
z anglického, německého a ruského
jazyka. Jednalo se především o obory z oblasti vzdělávání, o Speciální
pedagogiku a Vzdělávání dospělých.
Postupně se rozšířil zájem i o další
jazyky, španělský, francouzský, především pak u studijních programů
zaměřených na cestovní ruch, evropská studia či mezinárodní vztahy.
V současné době probíhá
na katedře cizích jazyků univerzitní výuka jazyků zaměřená nejen
na obecný jazyk, ale především zahrnuje problematiku konkrétních studijních programů. Studenti si tak pro
splnění svých studijních povinností
mohou vybírat z široké nabídky jazykových seminářů na různých jazykových úrovních. Mají tak možnost
navázat na své středoškolské znalosti jazyků a dále je prohlubovat. Pro
studenty programu Erasmus+ jsou
rovněž do nabídky zařazeny rozšiřující kurzy se zaměřením na akademické psaní a kurzy českého jazyka.

Mezinárodní jazykové
certifikáty

Velkým motivačním prvkem ve výuce jazyků byla od počátku vzniku
školy i možnost složit na půdě své
alma mater mezinárodní jazykovou
zkoušku. Stát se držitelem zkoušky
ještě během studia skýtá studentům
při hledání budoucího zaměstnání
rozhodně širší možnosti uplatnění
a je nespornou výhodou na pracovním trhu.
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V prvních letech existence školy byl největší zájem o jazykovou
úroveň B1. S postupem let ovšem
zaznamenáváme stále vyšší nároky na znalosti jazyků a s tím stoupá
zájem o zkoušky vyšších úrovní.
Příprava na tyto zkoušky a jejich
organizace se tak staly neoddělitelnou součástí činnosti katedry
cizích jazyků. Již od počátku absolvovaly mezinárodní jazykové zkoušky každoročně desítky až stovky
studentů. Se vznikem Společného
evropského referenčního rámce
pro jazyky SERR (2001) se zároveň
každým rokem rozšiřuje nabídka obecných jazykových zkoušek
v jednotlivých jazykových úrovních.
S postupem času se zvýšila poptávka po zkouškách profesně zaměřených a v posledních letech si stále
více obliby získávají duální zkoušky.
V současné době nabízí UJAK
coby licenční partner společnosti
telc gGmbH téměř třicet mezinárodních jazykových zkoušek. Samotná
společnost telc gGmbH realizuje
přes devadesát zkoušek z deseti
jazyků. Jedná se o prestižní evropské jazykové zkoušky s neomezenou platností. Zkoušky telc jsou
akreditované a uznávané v mnoha státech Evropy a jsou nedílným
dokladem při studiu či při získávání
zaměstnání. V České republice jsou
zkoušky zařazeny do Seznamu standardizovaných zkoušek Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy pro
účely systému jazykové kvalifikace
zaměstnanců ve státní správě.

Firemní výuka
a přípravné jazykové
kurzy

Složení mezinárodní jazykové zkoušky ovšem nenabízí škola pouze
svým studentům. Již od doby svého vzniku se katedra cizích jazyků
podílí na pořádání jazykových kurzů

a seminářů pro zájemce z řad široké veřejnosti a rovněž realizuje výuku ve státních institucích a firmách.
I zde může být možnost zakončení kurzu certifikovanou jazykovou
zkouškou nejen velkým motivačním
přínosem, ale vzhledem k nárokům
na zvyšování úrovně vzdělání se stává často rozhodujícím momentem
v kariérním růstu.

Vliv nových
technologií ve výuce
jazyků

V návaznosti na pandemickou situaci
v akademickém roce 2019/2020
došlo k výraznému posunu ve využití nejnovějších dostupných komunikačních nástrojů a platforem, kdy
postupně po dobu uzávěry škol
převládlo využití synchronní výuky.
Nástroje k distančnímu vzdělávání
se staly jednoznačným přínosem,
neboť se tyto technologie ukázaly
jako vhodné pro doplnění a obohacení prezenční výuky a zároveň
studentům usnadňují komunikaci
s vyučujícími i mezi nimi samotnými.
Tento trend je ze strany studentů
i vyučujících hodnocen velmi kladně.

Závěrem

Znalost cizích jazyků je v současném
světě nesmírně důležitá a jsou na ni
zcela právem kladeny stále vyšší
požadavky. Výuka jazyků proto představuje neodmyslitelnou součást
vysokoškolského studia. Umožňuje
tak svým absolventům možnost
dalšího vzdělávání prostřednictvím
zahraniční odborné literatury a navazováním mezinárodních pracovních
kontaktů v rámci svého oboru.

Mgr. Růžena Nováková
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Rozhovor

Prorektor UJAK Aleš Zpěvák:

Naši studenti
jsou připraveni
do praxe,
věřím, že se úspěšně prosadí
i v nelehkých časech

Studijní program Právo v podnikání je jedním z mladších
studijních programů UJAK. Jak jeho studium může pomoci
v dnešní turbulentní době? A jaké jsou možnosti uplatnění?
Na tyto otázky odpovídal JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D., prorektor
UJAK pro kvalitu a akreditace.
Komu je určen bakalářský studijní
program Právo v podnikání?
Studijní program vznikl pro
studenty, kteří se chtějí vzdělávat
v oblastech veřejného a soukromého práva, stejně tak v oblasti
ekonomie a managementu a chtějí
se profesionálně připravit na svou
budoucí pracovní pozici v současném dravém podnikatelském prostředí či v prostředí státní správy,
kde se budou každý den setkávat
s nutností mít právní a manažerské
vědomí. Studijní program lze studovat jak ve formě prezenční, která
je koncipována jako denní studium,
tak i ve formě kombinované. Velkou
výhodou kombinované formy je fakt,
že přednášky a semináře probíhají
výhradně o víkendech, takže účast
na výuce nezasahuje do pracovního
týdne. Jedná se o program, který má
na naší univerzitě dlouholetou tradici, a jsme rádi, že jsme jej s novou
akreditací mohli posunout na další úroveň. A mimochodem, UJAK
v nedávné době získala také novou
akreditaci například pro oblíbený
bakalářský program Komunikační
studia a o další akreditace žádáme.
Jak se tedy zaměření programu
Právo v podnikání posunulo?
Studijní program musí korespondovat s aktuálními potřebami
společnosti, která se vyvíjí ve světle
probíhající globalizace. Ani naše univerzita nezůstala v tomto úsilí pozadu

a nové akreditace připravuje takovým
způsobem, aby studijní programy
reflektovaly nové trendy. V našem
případě byla výuka rozšířena v oblasti občanského práva a obchodního
práva, stejně tak byla rozšířena výuka
v oblasti veřejné správy.
Výuka nově akreditovaného studijního programu Právo v podnikání
je zajištěna erudovanými odborníky
a vědeckými pracovníky z vědeckovýzkumných pracovišť, ze státních
univerzit, veřejných vysokých škol,
odborníky z oblasti státní správy
a z dalších pracovišť soukromého
sektoru, povětšinou s mnohaletou
pedagogickou praxí. Mezi tyto odborníky řadíme významné renomované
advokáty, představitele justice, členy orgánů významných soukromých
společností atd.
Jak je to s uplatněním absolventů?
Právo v podnikání je interdisciplinární studijní program, tj. je
na pomezí dvou oborů, v našem případě práva a managementu. Právě
tato mezioborovost dvou významných oborů umožňuje našim absolventům se bez nejmenších obtíží
uplatnit na současném trhu práce.
A mimochodem, podle několika
nezávislých studií má UJAK nadstandardní uplatnitelnost absolventů.
Klademe důraz nejen na výuku teorie, ale zejména praxe, která má
v reálném podnikatelském prostředí
nezastupitelnou roli. Právě příprava

našich studentů do praxe je naším
prvořadým úkolem, který se nám
z dlouhodobého hlediska daří.
Pandemie covidu-19 i současná
mezinárodní situace přinesly mnohé změny. Vedete katedru práva
a katedru ekonomických studií.
Jaké změny spatřujete právě v těchto oblastech?
Jen velmi těžko se stanovují prognózy, jak bude svět po této zkoušce vypadat. To se samozřejmě týká
všech oblastí včetně vysokého školství. Lidé budou opatrnější a platí
to i pro podnikatelské prostředí.
Věřím však, že naši studenti jsou
natolik dobře připraveni do praxe, že nebudou mít žádné potíže
se v nových pracovních oblastech
vzhledem k jejich zaměření zorientovat a úspěšně prosadit.

redakce

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.
Narodil se v roce 1984. Po studiu práv
na Západočeské univerzitě pracoval v advokátní kanceláři. Poté začal
přednášet na Policejní akademii České
republiky v Praze a na Univerzitě Jana
Amose Komenského Praha, kde dnes
působí jako prorektor pro kvalitu
a akreditace. Během svého akademického působení získal titul doktora práv
na Právnické fakultě UK a úspěšně
dokončil doktorské studium na PAČR.
Pracuje rovněž jako vedoucí právního oddělení v mezinárodní společnosti. Specializuje se na občanské právo a právo obchodních společností. Je
autorem mnoha odborných publikací
v České republice i v zahraničí zabývajících se oblastí správy majetku, IZS atd.
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Resocializační pedagogika

Resocializace,
penologie
a penitenciaristika
V nadčasovém studijním programu se chystá
navazující magisterský modul
Resocializace, penologie a peniten
ciaristika jsou společenské vědy
multidisciplinárního
charakteru
vycházející z jednoho prazákladu,
a tím je pedagogika. Odráží se pak
v linii: pedagogika – sociální pedagogika – speciální pedagogika – etopedie – resocializační pedagogika – penologie a penitenciaristika.
Všechny uvedené disciplíny jsou
zahrnuty do studijního programu
Resocializační a penitenciární pedagogika, sestávajícího z bakalářského a připravovaného navazujícího
magisterského studijního modulu.
O bakalářském studijním programu
byla již na stránkách Univerzitních
listů podána řada informací, tudíž
je na řadě navazující magisterské
studium s provázaností na studium
bakalářské. Právě o akreditaci tohoto
navazujícího magisterského programu UJAK v současné době žádá.
Navazující studijní magisterský
program Resocializační a penitenciární pedagogika organicky a kontinuálně
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pokračuje na vyšším kvalitativním
stupni stejnojmenného bakalářského
studijního programu.
O nutnosti akreditace a následném spuštění tohoto programu již
nelze v dnešní době hovořit jako
o aktuálnosti, ale přímo o mimořádné naléhavosti. Covid, masivní příliv
uprchlíků, hrozba války, jež může
přerůst do mezinárodních rozměrů
a další společenské problémy doma
i v Evropě na nás apelují k urychlené vzdělávací přípravě pracovníků
nejen v silových složkách, jež jsou
prostupné, ale i v dalších resortech.
V dnešním pojetí slovo resocializace chápeme jako proces opětovné
socializace, „znovusocializaci“. Ta musí
nastat u jedince, jehož je zapotřebí z pohledu všech oblastí speciální
pedagogiky znovu začlenit do společnosti, tj. socializovat jej (socializační
proces). Resocializace souvisí se so
cializací, což je proces, v němž si jedinec osvojuje pravidla života ve společnosti, a to výchovou, nápodobou,

identifikací, vlastním stylem či ve vrstevnických skupinách. Pojem resocializace lze chápat ze dvou hledisek:
Přirozená resocializace v širším
smyslu, jež nás provází v průběhu
celého života; člověk se stále přizpůsobuje a učí novým formám chování,
přijímá nové normy a hodnoty, které
jsou často spojovány s novým sociálním postavením. Jedná se například
o role rodičovské, profesní, politické,
zdravotní apod.
Resocializace specifická, užívaná
v užším smyslu v etopedii a penitenciaristice. Jedná se v podstatě
o převýchovný proces mravně na
rušeného jedince, který se z hlediska stupňů socializace týká adaptace,
utility, až inferiority (např. doživotní
tresty odnětí svobody).
Penologie je věda o trestech
a trestání. Nebo také věda o výkonu všech trestů a jejich účincích.
V užším smyslu je penologie chápána jako nauka zabývající se reálným výkonem trestů a ochranných
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Resocializační pedagogika

Exkurze
a odborné akce
Studenti programu
Resocializační a penitenciární
pedagogika v rámci svého studia
absolvují řadu akcí nad rámec
běžné výuky. Mezi podobné
akce patří například exkurze
do Památníku Pankrác. Návštěvy
památníku vazební věznice jsou
povolovány pouze ve výjimečných případech, a to školám,
sdružením či organizacím, které
jsou zaměřeny na studium nebo
činnost v oblasti justice, pomáhajících profesí či působí na poli
primární prevence. Studenti
mohli zhlédnout expozici historie českého vězeňství završenou
nechvalně známou „sekyrárnou“,
v níž byli za války popravováni
čeští vlastenci a v padesátých
letech odpůrci režimu. UJAK
také pravidelně pořádá odborné konference i s mezinárodní
účastí, aktuálním příkladem je
konference „Problémy a otázky
resocializace v současné penitenciární praxi“, která na UJAK
proběhla 12. května tohoto roku.

opatření, v širším smyslu zahrnuje i oblast alternativních trestů
(alternativní sankce), penologické myšlenky, procesy, jevy, vztahy
a zákonitosti. Penologii lze co do její
historie přirovnat k filozofii a pedagogice (jedná se tedy o vědy prastaré), i když se obě disciplíny jako vědy
vydělují až v 18. a 19. století. Rovněž
přístupy společnosti se ve svém
vývoji liší v názorech na způsoby
a druhy trestání – stejně jako názory
právníků (a kriminologů).
Penitenciaristika je samostatnou součástí penologie, jež se zabývá

výkonem trestu odnětí svobody, jeho
účinky a možnostmi resocializace
(reintegrace). V latině slovo paenitentia znamená nápravu. Podle Slovníku
cizích slov (1971) je výklad tohoto slova ve smyslu trestnost, lítost, pokání. Nejbližší výklad pro současnou
penitenciaristiku je pak trestnost,
z ní plynoucí lítost a nakonec pokání
neboli náprava. Jak uvádí Kýr (2006),
penitenciaristika neboli penitenciární
věda je naukou o výkonu a účinnosti trestu odnětí svobody z hlediska
obecných a zvláštních podmínek
a zejména použitých metod, forem
a prostředků nápravněvýchovné činnosti podle stupně dosažené nápravy u jednotlivých kategorií nápravy
odsouzených. Vychází z poznatků
vědních oborů aplikovaných na podmínky vězeňství, především z penitenciární psychologie, pedagogiky,
sociologie a práva.
Cílem bakalářského i budoucího magisterského studijního programu je příprava absolventů jako
samostatných odborníků a také pro
střední a vyšší řídicí a odborné funkce v rámci resortů MŠMT ČR, MV ČR
(Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Správy uprchlických táborů) MSp ČR (Vězeňské služby ČR,
Probační a mediační služby, ústavů
zabezpečovací detence), MPSV ČR,
MZ ČR, MF (Celní správy ČR), AČR
a dalších státních i nestátních institucí (UNICEF), které se podílejí na resocializaci, na práci s lidmi ve svém
důsledku potřebnými, jimž je třeba
poskytovat permanentní odbornou
pomoc, ať se jedná o vězně, drogově
závislé, uprchlíky ze všech koutů světa, bezdomovce, osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
(PMS), marginální skupiny apod.
Vždyť na jejich resocializaci se podílí
celá armáda pracovníků z řad justice,
PČR, resortů MŠMT, MPSV, vězeňské
služby, OSPOD, Probační a mediační
služby, nestátních organizací, členů
rodin, úřadů práce a dalších složek
a organizací (viz výše).
Proto profil absolventa respektuje potřeby praxe, profesních standardů a kompetencí. Jsou akceptována
nová paradigmata v pedagogických
vědách, především ve speciální pedagogice a sociální pedagogice, neboť
resocializační pedagogika jako taková

je hraniční disciplínou mezi speciální
a sociální pedagogikou, provázanou
s dalšími vědami společenskými,
přírodními a technickými. Jedná se
o mimořádně rozvětvenou (multidisciplinární a transdisciplinární) nauku.
Studium je charakteristické širším
pojetím speciální a sociální pedagogiky, které klade důraz na vědomosti
a jejich aplikace v kontextu dalších
disciplín. Je koncipováno jako nauka,
jež se opírá o filozofická, historická,
pedagogická, psychologická, sociologická a právnická (kriminologická)
východiska, vychází též z empirických
zkušeností i současných poznatků
rozvoje vzdělávání a vizí jeho rozvoje v systému celoživotního učení.
Studijní program všestranně naplňuje kvalifikační požadavky kladené
na zaměstnance výše uvedených
resortů, jejich personálního rozvoje
a strategie. S ohledem na výše uvedené skutečnosti věříme, že budeme
moci zájemcům o navazující magisterské studium tento tolik potřebný
program nabídnout co nejdříve.

Miloslav Jůzl

Doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.,
je významný český penolog. S oblastí českého vězeňství je velmi těsně profesně spjat – působil například jako
ředitel Institutu vzdělávání Vězeňské
služby ve Stráži pod Ralskem nebo
jako vrchní ředitel Generálního ředitelství VS ČR Praha. Stál u zrodu nejnovějšího studijního programu UJAK a je
autorem řady odborných monografií,
článků a textů.
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rozhovor

Moderátor ranního vysílání
rádia Český Impuls,
sportovní relace Televize
Seznam i kulturních
a společenských akcí – to je
Mgr. Adam Kuřica. S tímto
absolventem Univerzity
Jana Amose Komenského
Praha jsem si povídala
o tom, jak vzpomíná na své
vysokoškolské studium, co
mu dala škola do života
a praxe, jak se dostal
k moderování a co tomu
předcházelo. I o tom, co
dělat, když chcete působit
v showbyznysu.

rádiovým
a televizním
moderátorem

moderátor v České televizi. Ten nám
říkal poznatky z vysílání. Zajímavé
byly i jazykové předměty s paní
docentkou Svobodovou. Češtinu jsem
měl vždycky rád.

Student UJAK prorazil
do světa slavných
Proč sis zvolil UJAK a jaké byly tvoje
priority při výběru školy?
U mě bylo snad už od patnácti let jasné, čím se chci živit. Vždy
jsem chtěl být moderátorem a už
na gymnáziu jsem to prostě věděl.
Chodil jsem moderovat různé akce,
plesy a sportovní události v Opavě,
odkud pocházím. Takže jak jsem
dostudoval gymnázium, bylo jasné, že si vyberu nějaký obor, který bude zaměřený na komunikaci
a nejlépe moderování. Strašně se mi
líbilo na UJAK, že má vlastní studio
a rádio. Tak jsem si říkal, že to bude
fajn, že to rovnou spojím i s nějakou
praxí a bude to pro mě přínosem.
Proto jsem si tuto školu vybral.
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Jaký obor jsi na UJAK studoval?
Na bakaláře jsem studoval
obor Sociální a mediální komunikace a titul magistra jsem získal
na Andragogice.
A na jaký předmět rád vzpomínáš?
Dalo ti studium něco do života?
Určitě, byly předměty, které mě
bavily a naplňovaly mě. Ohromně mě
třeba bavilo, když jsme cvičili ve studiu s paní doktorkou Štroblovou, kterou jsem měl na audiovizuální tvorbu.
To bylo výborné. Měli jsme si třeba
sestavit svůj vlastní pořad a pak ho
odmoderovat. Také mě bavily hodiny s panem magistrem Šustrem. To
byl ostřílený člověk ze zpravodajství,

Co považuješ za nejdůležitější, na co
se ve škole zaměřit, když chce být
člověk úspěšný a dostat se nejen
do mediální branže?
Myslím si, že studium je fajn, ale
člověk by si měl během něho najít
práci a získat nějakou praxi. Jasně,
není to jednoduché spojit. Většina
praxe je navíc zadarmo, ale já jsem
se vždycky snažil už někam směřovat během studia a prostě pracovat.
Takže určitě ať jdou studenti studovat
na vysokou školu, ale ať myslí i na to,
že až dostudují, nikdo na ně nebude
čekat s otevřenou náručí. Je těžké se
proklestit a najít si vysněnou práci.
Jakou radu bys dal studentům, kteří
se touží stát moderátory jako ty?
Já se nerad pasuji do nějaké role
mentora, protože na té své pomyslné
cestě nejsem ani v půlce. Takže dávat
někomu rady je pro mě těžké. Ne každý už v patnácti ví, co chce dělat a čím
chce být, ale ideální je, pokud máte
vlastní cíl a jdete si za ním, tak se
tomu věnovat. Já mám v životě štěstí,
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rozhovor
že práce je mým koníčkem, baví mě
a naplňuje. Vždycky jsem vyhledával
mikrofon, mluvení. Takže rada zní:
věnujte se tomu, co nejvíc to jde.
Jaké byly tvé začátky s mikrofonem
v roli moderátora?
Moje první moderování bylo
na školní akademii na základní škole. To bylo úplně poprvé, kdy jsem
vystoupil před plným sálem. Dodnes
si to pamatuji, byl to silný zážitek.
Mohlo mi být takových patnáct let.
Vzpomínám si, že jsem hrozně pevně držel mikrofon, měl jsem úplně
zpocené ruce, knedlík v krku a nemohl jsem ani mluvit. Tak to bylo moje
první moderování. Pak jsem začal
uvádět různé akce. Ze začátku to
bylo zadarmo, občas za nějakou tu
polévku… Později se přidaly plesy,
nejdříve na našem gymnáziu, pak se
to nějak rozkřiklo a začal jsem dělat
plesy dalším školám. A dodnes tyhle
akce miluji. Je to zase něco jiného,
než když chodíš moderovat do rádia
a televize. Tady ty lidi vidíš, nemluvíš
jen do prázdna na mikrofon. Je tam
ta živá interakce.
Máš nějaký trik, který ti pomáhá,
abys nebyl před lidmi nervózní?
To jsem pořád, ale jinak vždy, než
vyjdu na podium, tak jdu na toalety,
kde chci mít tak dvě až tři minuty
pro sebe. Potřebuji si ujasnit všechny myšlenky, co budu těm lidem
říkat. To mi dost pomáhá.
Říká se, že moderátor (obzvlášť ten
televizní) je jen taková tvář, která odříkává text, který mu napsal
někdo jiný. Tak co obnáší být moderátorem na akcích?
Práce moderátora hodně stojí
na přípravě. Člověk musí být připravený, aby ho nic nezaskočilo.
Samotné akci předchází schůzka s pořadatelem, kde se bavíme,
jak by si to představoval, co chce,
aby zaznělo. Oni pak pošlou body
s obsahem, které si textově upravím. Vždy říkám, že moderátor tam
je od toho, aby provázel večerem.
Máš vždy daný start a cíl a víš, kam
ten program má směřovat. Mám
rád, když je to na mně. Vždy ale máš
vytyčené mantinely.
Jak ses dostal k moderování v televizi a v rádiu?

Měl už jsem za sebou různé plesy
a další společenské akce a řekl jsem si,
že je potřeba se zase někam posunout.
Tak jsem začal pracovat v rádiu. Dostal
jsem se do Hitrádia Orion v Ostravě.
Tam jsem vysílal asi tři čtvrtě roku
a pak jsem se přesunul sem do Prahy
a začal současně vysílat na Rádiu
Impuls a Český Impuls. Tam jsem
doteď a vysílám tam vždy ráno. No
a před půldruhým rokem se k tomu
přidala televize. To byl vždy můj největší sen, dostat se do televize. Takže
jsem hrozně rád, že se mi to povedlo.
Co předcházelo tomu, než tě přijali
do rádia? Jak vypadá takový přijímací pohovor na moderátora?
Sám jsem poslal životopis
do Ostravy, jako že jsem ten kluk,
který támhle a támhle dělal ples,
a myslel jsem si, jak nejsem zkušený, ale vůbec to tak nebylo. Oni
odepsali, ať přijdu, že se na mě
tedy podívají. Dělal jsem hlasovou
zkoušku a vyšlo to. Nejdřív mě ale
nechali jen trénovat. Dva nebo tři
měsíce jsem vysílal do zdi. Pak jsem
mohl vysílat po večerech, od osmi
do devíti, kdy to rádio moc neriskovalo, když mě tam pustí. Pak jsem
se dostal na víkendy. Co se týče
začátků na Impulsu, to začalo tak, že
jsem narazil na inzerát a řekl si, že to
zkusím. Poslal jsem tam nějaké své
hlasové nahrávky a oni si mě potom
pozvali na pohovor, jehož součástí
byla zase nějaká hlasová zkouška,
ale i vědomostní test.
Jak vypadá tvůj běžný den, když
máš vysílání v rádiu?
Zazvoní mi budík ve 4:55, to
je trochu bolestivé. To vstávání je
dodnes hrozné, a to ráno vysílám už
čtyři nebo pět let… Cestou do práce
si pustím nějaké zpravodajské weby
a koukám, co se stalo za noc a co se
děje. Pak bych se měl rozmluvit, což
samozřejmě nedělám. V rádiu máme
většinou rubriku nějakého tématu
dne, kdy nám volají posluchači a my
se snažíme reagovat na dění. Takže
je potřeba si to trochu „najet“, ať
víte, o čem budete mluvit. Musíte mít
nějaký přehled, co se kolem vás děje.
To na tom rádiu miluji, že vás drží
pořád v pozoru a v obraze. Ze začátku jsem si ten text psal slovo od slova, pak to přešlo do nějakých odrážek
nebo bodů a teď už moderuji z hlavy.

Mgr. Adam Kuřica
(27) pochází z Opavy, kde vystudoval Mendelovo gymnázium. Na UJAK
absolvoval obory Sociální a mediální
komunikace a Andragogika. Je moderátorem rádia Český Impuls a Televize
Seznam.

Jak vypadá naopak tvůj den, když
jdeš do televize moderovat sport?
Přijdu tam a nachystám si obsah
relace. Je to takový paradox – jak
jsi říkala, že tam člověk jen přijde,
nechá se nalíčit a jde to přečíst, takhle to opravdu není. Tedy aspoň ne
na Seznamu. Člověk si tu relaci chystá tak tři čtyři hodiny a pak se okolo
tři čtvrtě na sedm rozsvítí červená
a ty musíš prodat to, co si za celý den
nachystáš. Nikoho nezajímají žádné
okolnosti, že ti třeba není dobře nebo
jsi unavený. Prostě svítí červená a ty
musíš podat stoprocentní výkon.
Stal se ti v přímém přenosu nějaký
trapas?
Těch bylo! Tuto otázku jsem
čekal, tak jsem zapátral v paměti...
Jednou ráno jsem si dělal přípravu
a měl jsem za to, že je 8. března,
tedy svátek MDŽ. Ale ve skutečnosti tehdy bylo 3. nebo 5. března
a já prostě celé to ráno lidem valil
do hlavy, že přeju všem ženám,
a různé věci o MDŽ atd. A asi v půlce
vysílání mi psala jedna posluchačka:
Adame, super, že nám přejete, ale
MDŽ je až za 3 dny. Já jsem byl v ten
moment úplně červený…
Adame, moc ti děkuji za zajímavý
rozhovor a přeji ti mnoho úspěchů
nejen v tvojí práci.

MARTINA DVOŘÁKOVÁ,
studentka AVKT
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úvaha

O zapomenuté
zdatnosti

Filosofie výchovy či filosofie vzdělávání je odvětví filosofie, jež se zabývá samotnou povahou vzdělávání,
jeho účelem a obecně filosofickými
problémy teorie a praxe vzdělávání. Příkladem filosofického problému
teorie vzdělávání je třeba otázka, zda
cílem vzdělávání je posílení individuálního racionálního uvažování.
A příkladem filosofického problému
vzdělávací praxe je třeba otázka, zda
jsou unifikované vzdělávací programy nástrojem pro dosažení rovnosti
v získávání vzdělání.
Vycházím z představy, že motivace ke vzdělávání v dospělém věku má
dva základní zdroje. Prvním zdrojem
jsou socioekonomické požadavky,
které jsou na jednotlivého člověka
kladeny zvnějšku a k nimž patří třeba očekávání rodiny nebo požadavky trhu práce. A druhým zdrojem
jsou vnitřní rysy individuální lidské
povahy, jako jsou přirozená zvídavost, tvořivost nebo sebevzdělávání
pro intelektuálně aktivní trávení volného času. První zmíněná motivace
souvisí s potřebou uspět ve světě,
druhá souvisí s potřebou uspět sám
před sebou.
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Nyní si připomeňme otázku, která sice v evropské filosofii vzdělávání drží svou artikulovanou pozici již
téměř dva a půl tisíce let, ale přesto – anebo právě proto – mi přijde
dnes pozapomenutá. Otázka má dvě
části a zní takto: Jaké vlastnosti má
mít vynikající (dokonalý, ctnostný,
výtečný, pro společnost přínosný)
člověk? A lze tyto vlastnosti získat
učením? V moderním světě se ustálila představa, že správně vzdělaný
a společensky potřebný člověk má
mít přinejmenším následující znalosti, schopnosti a dovednosti: etické
jednání a vědomí hodnot; schopnost
řešit problémy; zvládání kolaborativních činností; flexibilitu; komunikativnost; osvojení si řady nových
„gramotností“; schopnost adaptovat
se na změny trhu práce a tak dále.
Přitom se považuje za zřejmé, že
těchto vlastností lze nabýt učením,
cvičením či tréninkem.

Avšak zásadní tázání po vymezení lidské dokonalosti a po tom, zda
lze dokonalosti (na)učit, artikuloval
Platón ve svých úvahách (především v dialozích Menón a Prótagoras)
o areté neboli zdatnosti a o učitelnosti areté. Už sám výměr neboli
definice areté se jeví jako problém.
Řekněme s Platónem, že zdatný
je člověk, jenž je moudrý, rozumný, zmužilý či odvážný, spravedlivý
a zbožný. Je tedy areté, naše zdatnost, souhrnem všech těchto, případně dalších vlastností? A pokud
ano, co tyto vlastnosti spojuje, že
společně definují jednu věc – zdatnost? Samostatným problémem je
otázka učitelnosti areté: lze zdatnost
získat učením, anebo je nějakým
způsobem vrozená, daná, nepřenositelná? Platón, ač se vážně zabývá
myšlenkou, že zdatnost je od boha,
a tedy není učitelná, zdá se nakonec
klonit k závěru, že zdatnost je druh
vědění, a tudíž učitelná je.1
Pokusil jsem se vyzdvihnout
pojem areté jakožto (ne dokonale definovaný) komplex vlastností
a schopností, které náležejí dobrému, ctnostnému, správně jednajícímu a vědoucímu člověku. A tak si
nakonec dovolím otázku, proč by
v první třetině 21. století, navzdory všem vědeckým a manažerským
vymezením vzdělávacích potřeb
a požadavků, nemohla být platónská areté opět „sexy“? Neměli by se
občané vzdělávat k tomu, aby byli
prostě vynikající? A i kdyby areté
koneckonců učitelná nebyla, nebylo
by krásné alespoň pokoušet se učit ji
a naučit se jí?
A zde je můj závěr, který lze
považovat za stejně teoreticky tri
viální jako prakticky obtížně uskutečnitelný: každý dospělý člověk může
a měl by usilovat o dosažení zdatnosti v platónském smyslu slova.
A každá vysoká škola může a měla
by v tom lidem pomáhat.
Petr Kolář

Znalce a přátele Platónova díla prosím o odpuštění, že jsem v tomto příspěvku zcela opominul významné otázky související s nejednoznačnou
filosofickou interpretací pojmu areté a s tázáním po učitelnosti areté. Jsem
si jich vědom, ale neúnosně by zatížily tuto stručnou úvahu.
1
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PUBLIKACE VYDAVATELSTVÍ UJAK
Předkládaný sborník studií a článků Jan Amos
Komenský aktuální a inspirativní je svědectvím
stále aktuálního zájmu badatelů o osobu Jana Amose
Komenského jako významného učence, který vstoupil
do rozvoje celé šíře společenských věd.
Komenského tak známe hlavně jako pedagoga, ovšem
šíře jeho společenskovědních zájmů byla daleko širší.
Dokladem toho je právě uváděný sborník autorů, kteří
u Komenského hledají inspiraci pro filozofii, celou šíři
pedagogických jevů od všeobecného významu vzdělání
přes pedagogické disciplíny teprve se utvářející (penologie, penitenciaristika) až po aplikace do současného
pedagogického myšlení a osobní pedagogické motivace
přispěvatelů.
Filozoficko-teologické porozumění světu bylo pro
Komenského základem pro vytyčení cesty k poznání
výchovy a postavení pedagogů v širokém pojetí.

Odborná publikace s názvem Vybrané aspekty
ovlivňující edukační proces dítěte přináší
pohled na problematiku vybraných okolností, které
mohou ovlivnit nejen edukační proces dítěte/žáka.
Hlavní tematické okruhy, které jsou zde prezentovány,
se zaměřují nejen na teoretický rámec dané problematiky, ale ve většině vybraných případů je využita i praktická zkušenost, která s tématem souvisí a zdůrazňuje jeho
aktuálnost. Tato praktická zkušenost je vázána na projektové aktivity či výzkumná zjištění z terénu.
Společný ukazatel vybraných témat této publikace, který
začíná od pojetí rodiny, spolupráce školy až po ochranu
dětí a žáků, vychází právě z osobnostního a posléze
i společenského nastavení každého z nás a poukazuje
na fakt pedagogického působení nejen na okolí, ale též
na budoucí generace.
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